


 

 

หน้า ๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

  ปัจจุบันการวางแผนถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เนื่องจากการวางแผนเป็นการคาดการณ์ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  โดยผ่าน
กระบวนการคิดก่อนท าเป็นการมองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น  เช่น การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี    
ปัญหาความต้องการของประชาชน   เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเปูาหมายท่ีปรารถนา  
ท้ังนี้  เพราะการวางแผนเป็นงานท่ีต้องท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝุายในองค์กร  เพื่อเป็นหลักประกันการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความมั่นคงและรอบคอบลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานในอนาคต เพราะการวางแผนท าให้มองเห็น
ภาพรวมขององค์กรท่ีชัดเจน  และยังเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรได้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากยิ่งขึ้นเป็นการจ าแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน ซึ่งไม่มีการใดท่ีประสบความส าเร็จ
ได้    โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกท่ีมีความส าคัญของกระบวนการจัดการ
ท่ีดี  ดังได้กล่าวแล้วว่าการวางแผนเป็นการมองไปในอนาคตข้างหน้าซึ่งอาจเป็นช่วงส้ัน  ระยะปานกลาง  หรือระยะ
ยาว  และเป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร   โดยก าหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย  และเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต 
  การท่ีท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด  จ าเป็นต้องมีการก าหนด วิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคตและ
แปลงมาสู่การปฏิบัติ   ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  จึงได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ๒   ประเภท  คือ 

  ๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาอ าเภอ 
  ๒. แผนพัฒนาสามปี ท่ีต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปีซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการการ          
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเ อียด
แผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปูาประจ าทุกปี 

ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวัดจะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท้ังนี้ เพราะแผนพัฒนาสามปีจะมี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการในแต่ละปีดังนั้นจึงสามารถบรรจุ โครงการท่ีต้องการด าเนินการลงใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายโดยน าข้อมูลมาจากแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเป็นไปด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 



 

 

หน้า ๒ 
 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ี

แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีว่าภายใต้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะ
มีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือ
เปล่ียนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ 
 นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี เป็นหลักในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ดังนั้นแผนพัฒนาสามปีจึงมีลักษณะกว้าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๒) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพฒันาท่ีชัดเจน 
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 

(๓) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
(๔) เป็นเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
หลักการส าคัญท่ีถือว่าเป็นหัวใจของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก็คือการก าหนดวัตถุประสงค์หรือ

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา และการก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะน าไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  หรือ
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้เพราะหากไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนแล้ว การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาหรือความต้องการอะไรเกิดขึ้นก็ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการเป็นเรื่อง ๆไป ซึ่งนอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีท่ีส้ินสุดแล้ว  ยังอาจมีผลกระทบใน
การก่อให้เกิดความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้นอีกด้วย  ดังนั้น จึงควรก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี       
ไว้ดังนี้ 

   ๑.  เพื่อเป็นการตระเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ 

๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาระยะปานกลางและการ 
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๓. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้น ๆ  ว่ามีแนวทางและจุดมุ่งหมาย 
อย่างไร ท้ังนี้ให้มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๔. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองได้รับรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการ 
 
 
 



 

 

หน้า ๓ 
 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี

  เพื่อให้แผนพัฒนาสามปี   มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  ๑๑      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  และแผนพัฒนาอ าเภอแวงน้อย  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  จึงก าหนดให้มีกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๗  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่  ๑   การเตรียมการจัดท าแผน 
  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหาร  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ความส าคัญและความ 

จ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการต่อไปและ
ด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีห้วงปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว  ในขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน   

ขั้นตอนที่  ๒   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
๑. ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว 

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมท้ัง ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมท้ัง
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวทีการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและ  แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

 แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณา
ทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาท่ีได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ ยังมีความเหมาะสม
หรือไม่ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการ
พัฒนาท่ีจะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้รวมท้ังก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพิ่มเติมหรือตัด
ทอนลงได้ 

 ๓.  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างท่ีต้อง
ด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ี
คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

 ๔. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมากดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการ
ดังนี้ 

  (๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา  เช่น  ใน 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน 
สะพานทางเท้ารางระบายน้ า” และแนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาเพื่อการเกษตร โดย
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ แนวทางการ
ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตการเกษตร ” ซึ่งได้ก าหนด  โดยได้ก าหนด “โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไฟฟูาแหล่งน้ า เพื่อสะดวกในสัญจรตลอดจนมีแหล่งน้ าในการท าการเกษตรของประชาชน 
โดยเฉพาะอาชีพ ท านา ท าไร่ ท าสวน หากพิจารณาแล้ว  จะเห็นได้ว่า โครงการท้ังสองท่ีมาจากยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน  แต่มีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้วจะต้องก าหนดห้วงระยะเวลาการด าเนินงานท่ีสอดรับกัน 

  (๒) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้
อย่างเหมาะสม  และนอกจากนี้ยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย  เนื่องจาก  
ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากนานกว่าสามปี   
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมท่ีต่อเนื่องไปใน
ระยะยาวด้วย  ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้    
   (๓)  เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น  ในขั้นตอนของการพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด จะต้องค านึงถึงส่ิงต่าง  ๆ  ดังต่อไปนี้ 
   งบประมาณรายรับ - รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด                 
   ทรัพยากรการบริหารอื่น  ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด                 

 ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข้ามีร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่อง
นั้น  ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง  ๆ  ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสามประเภท  คือ 
  - โครงการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง  กล่าวคือ มีขีดความสามารถ ท้ังทางด้าน
ก าลังเงิน  ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการท่ีจะด าเนินการได้เอง       
   - โครงการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีแต่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะ
ด าเนินการจึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของ
ทางราชการ 
  - โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ท้ังราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค   
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการท่ีหน่วยงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดยท่ีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท่ีจะเสนอขอรับการ
สนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการ ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกล่าว) 

 ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องรวบรวมข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  
และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพื่อเป็นข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  โครงการ /กิจกรรม ได้อย่าง
ถูกต้อง  โดยในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลท้ัง ข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถ
น ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค์)   ได้ 
 ๒.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  ๔  กิจกรรมหลัก   คือ 

(๑) การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
(๒) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(๓) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
(๔) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
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โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
๑. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาและน าเสนอท่ี
ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่นในรอบปีท่ีผ่านมา โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  

๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วให้ท่ีประชุมตามข้อ  ๑ ร่วมกันคัดเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน/ชุมชน
ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีก็ได้) 
  ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดท่ียังไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มี
ความจ าเป็นต้องก าหนดขึ้นใหม่ ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ท้ังนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ท่ีมีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาต่อไป) 

๓.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์  จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ

ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังส้ิน แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อย
แตกต่างกัน   ท่ีประชุมตามข้อ  ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาการจัดล าดับ
ความส าคัญดังกล่าว  ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับหลัง ๆ จะไม่ต้อง
น ามาปฏิบัติ   เพราะการท่ีจะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการ  แต่
ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น  อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
 วิธีการจัดล าดับความส าคัญ  มีหลายวิธี  ต้ังแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนน
คัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวัด  เลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
   หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ท่ีประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้น
มาด าเนินการ   แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับ
ความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก   ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) อีกครั้ง 
 ขั้นตอนที่  ๔  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้วให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   โดยน า
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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๒.ในขั้นตอนนี้ท่ีประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะต้องด าเนินการตาม
แนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะด าเนินการย่อมมีความหลากหลายซึ่งท่ีประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 
  (๑) พิจารณากิจกรรมท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีก าหนด
อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมท่ีครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการเองโครงการ/กิจกรรมท่ีร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการ 
  (๒)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ัง     ภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (๓)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในด้านกระบวนการด าเนินงาน และในด้านของผล
การด าเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงไปในปีต่าง  ๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  (๔)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
         ก.  จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
         ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ค.  ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ 

 ขั้นตอนที่  ๕  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีจะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๖  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครง

ประกอบด้วย  ๖  ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนท่ี ๑   บทน า 
  ส่วนท่ี ๒    สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ส่วนท่ี ๓    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
  ส่วนท่ี ๔    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  ส่วนท่ี ๕    บัญชีโครงการพัฒนา  
  ส่วนท่ี  ๖   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
 ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
 ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

  

 



 

 

หน้า ๗ 
 

ขั้นตอนที่ ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 ๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารพิจารณา 

๒.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

๓.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 ๔.ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ๕.แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง  ๆ   ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลท้ังในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สา ธารณะสูงสุด  
ตลอดจนช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์  เปูาหมายของ
หน่วยงาน  ได้ดังนี้ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  เป็นเครื่องมือในการบริหารให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓.  การด าเนินการของหน่วยงานภายในองค์กรมรีะบบและแบบแผน 
  ๔.  เป็นการประสานงานแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๕.  สามารถตรวจสอบ  ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๒ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปทีี่ผ่านมา 
 

 ๒.๑  การสรุปสถานการณ์พัฒนา  
       การวิเคราะห์ศักยภาพ   เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด 

๑.จุดแข็ง 
๑.๑  มีพื้นท่ีขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างท่ัวถึง 
๑.๒  มีกลุ่มสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
๑.๓  มีสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตรได้หลายประเภท   
๑.๔  เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี 
๑.๕  กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีการท างานในระบบของเครือข่าย 
๑.๖  มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกส่วน 
๑.๗  มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน  

    ๒.จุดอ่อน 
 ๒.๑  ขาดระบบชลประทานท่ีดี  ขาดน้ าช่วงหน้าแล้ง 
 ๒.๒  กลุ่มอาชีพเสริมยังไม่เข้มแข็ง ต่างคนต่างท า 
 ๒.๓  ประชาชนบางส่วนยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมน้อย 
 ๒.๔  ไม่มีแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร 
 ๒.๕  ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆเช่น การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 
 ๒.๖  งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 
 ๒.๗  เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 

    ๓.โอกาส 
  ๓.๑  เยาวชนและประชาชนสามารถฝึกอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น  เพราะมีการส่งเสริมและสนับสนุน   
  ๓.๒  การพัฒนาคนและสังคมด าเนินการอย่างมเีปูาหมาย ด้านการพัฒนา 
  ๓.๓  มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
  ๓.๔  แนวโน้มของรายได้อาจได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้
เองขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.อุปสรรค 
  ๔.๑  ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตได้ลดลง ขาดทุน  ท าให้เกษตรกรมีปัญหาหนี้สิน 
  ๔.๒  การพัฒนาต่างๆผ่านระบบราชการเป็นหลัก ท าให้เกิดความล่าช้าเพราะมีหลายข้ันตอน 
  ๔.๓  การคมนาคมขนส่งจากรถบรรทุกน้ าหนักเกินจากภายนอกท่ีใช้เส้นทางทางผ่านพื้นท่ีต าบลท่าวัด  
ส่งผลให้ถนนเกิดการช ารุดเร็วขึ้น 
  ๔.๔  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ค่าครองชีพสูง การด าเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อยค่อนข้าง
ล าบาก 
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 ๒.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี  (255๘-25๖๐)  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการท่ีบรรจุ  งบประมาณ  

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๙๘ ๙๔,๐๗๒,๑๐๐ 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ๓๘ ๒,๙๔๐,๐๐๐ 

3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ๑๕๑ ๒๕,๙๙๒,๑๙๐ 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ๒๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐ 

5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๕๐ ๙,๑๐๓,๐๐๐ 
6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย  

๔๔ ๕,๓๗๓,๔๐๐ 

รวม ๔๙๗ ๑๓๘,๙๑๐,๖๙๐ 
 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  255๘ 

1.1  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  บรรจุโครงการในแผนพัฒนา ปี 255๘  ไว้ทั้งส้ิน  ๒๕๐   
โครงการ  น าไปด าเนินการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน ๑๑๕  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐  แยก
ตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนาปี  255๗ 

โครงการท่ีน าไป
ต้ังเป็นข้อบัญญัติ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๘๙ ๓๓ ๓๗.๐๘ 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ๒๐ ๔ ๒๐.๐๐ 
3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ๗๙ ๕๑ ๖๔.๕๖ 
4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑๓ ๔ ๓๐.๗๗ 

5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๓๓ ๑๕ ๔๕.๔๕ 
6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑๖ ๘ ๕๐.๐๐ 

รวม ๒๕๐ ๑๑๕ ๖๒.๐๐ 
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   1.2. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  บรรจุโครงการไว้ในแผนพฒันาสามปี ห้วงปี  255๘  ไว้
ท้ังส้ิน ๒๕๐  โครงการ สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ ๙๓   โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๐  ยังไม่ได้ด าเนินการ  
๒๒  โครงการ  ดังนี้ 

 

ยุทธ- 
ศาสตร์ 

จ านวน 
จ านวน
โครงการ จ านวนโครงการ จ านวน   จ านวน   จ านวน  

โครงการท่ี ท่ีอยู่ระหว่าง ท่ียังไม่ได้ โครงการท่ีมี โครงการท่ีมี โครงการ 

เสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ การยกเลิก การเพิ่มเติม ท้ังหมด 
จ า 

นวน ร้อยละ 
จ า 

นวน 
ร้อย
ละ 

จ า 
นวน ร้อยละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

1)โครงสร้าง
พื้นฐาน                      

28 84.85 ๐.๐๐ ๐.๐๐ 5 15.15 ๐ ๐ ๐ ๐ 33 ๑๐๐ 

2) เศรษฐกิจ 4 100 ๐.๐๐ ๐.๐๐ 0.00 0.00 ๐ ๐ ๐ ๐ 4 ๑๐๐ 

3)คุณภาพ
ชีวิต 

38 74.51 ๐.๐๐ ๐.๐๐ 13 25.49 ๐ ๐ ๐ ๐ 51 ๑๐๐ 

4)ทรัพยากร- 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม                             

4 100 ๐.๐๐ ๐.๐๐ 0.00 0.00 ๐ ๐ ๐ ๐ 4 ๑๐๐ 

5) การเมือง 
การบริหาร  

11 73.33 ๐.๐๐ ๐.๐๐ 4 26.67 ๐ ๐ ๐ ๐ 15 ๑๐๐ 

6)การจัด –
ระเบียบชุมชน        
/สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

8 100 ๐.๐๐ ๐.๐๐ 0.00 0.00 ๐ ๐ ๐ ๐ 8 ๑๐๐ 

รวม 93 80.87 ๐.๐๐ ๐.๐๐ 22 19.13 ๐ ๐ ๐ ๐ 115 ๑๐๐ 
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2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจ าปี 255๘ 
2.2 ผลการเบิกจ่ายงบปกติและงบเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ 
 ต้ังงบประมาณ งบ

ปกติและงบเงินสะสม  
 ผลการเบิกจ่าย  

 คิดเป็น
ร้อยละ  

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  9,052,800 6,855,730.20 75.73 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 130,000 93,270 71.75 
3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 13,065,667 5,861,253.22 44.86 
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 333,000 270,000 81.08 
5) ด้านการเมืองการบริหาร 1,528,000 593,691 38.85 
6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

2,731,000 2,512,878 92.01 

รวม 26,840,467 16,186,822.42 60.31 
 
3. ผลการด าเนินการเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  255๘  ท้ังส้ิน    9,039,471.-บาท 
สามารถเบิกจ่ายได้  8,839,471.-บาท คิดเป็นร้อยละ 97.79 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

หมาย
เหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 งบประมาณท่ี
ได้รับ  

 งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป  

1.  ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก / - - 1,225,446 1,225,446  
2.  ทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก - - - - -  
3.  ค่าวัสดุส่ือการเรียนการสอน / - - 193,800 193,800  
4.  ค่าครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - -  

4.  เงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ / - - 1,070,400 1,022,400  
5.  เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ / - - 6,525,300 6,373,300  
6.  ประกันสังคม / - - 24,525 24,525  
7.  ยาเสพติด - - - - -  

รวมทั้งสิ้น ๕ - - 9,039,471 8,839,471  
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4.  ผลการน าโครงการ ไปปฏิบัติจริง และผลความพึงพอใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด บรรจุโครงการในแผนพัฒนา   ปี 255๘    ไว้ท้ังส้ิน  25๐  โครงการ  

น าไปด าเนินการต้ังงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๑15 โครงการ และสามารถน าไปปฏิบัติจริง    
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ   93  โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

เกณฑ์การพิจารณา  
  หากจ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนกับโครงการท่ีปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกันแสดงว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ท่ีก าหนด แต่หากมีโครงการท่ีปฏิบัติจริงน้อยกว่าท่ี
ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ท่ีก าหนด 
 
ผลการประเมิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีโครงการท่ีปฏิบัติจริง ๙๓  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  37.20   
จากโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี 2558  ท้ังหมด 250 โครงการ  แสดงว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด ยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ท่ีก าหนด 

 
สรุปข้อเสนอแนะ และปัญหาอปุสรรค 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี 2558  ท้ังส้ิน 250  โครงการ  
ด าเนินการแล้วเสร็จเพียง  ๙3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  37.20    มีจ านวนโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 0 
โครงการ  และโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี 2558 แต่ยังไม่ได้ถูกน าไปด าเนินการ  22  โครงการ   

จากผลการประเมินพบว่า  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติและด าเนินการแล้วเสร็จจริงยังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดด าเนินการแล้วเสร็จเพียงร้อยละ  37.47  ซึ่งสาเหตุท่ีน า
โครงการในแผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติได้น้อย ได้แก่   

1.  จ านวนโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  มีจ านวนมากเกินไปไม่สอดคล้อง
กับงบประมาณด าเนินงานท่ีมีจ านวนจ ากัด ท าให้การน าโครงการในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย 
  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการท่ี

บรรจุในแผนพัฒนา
ปี  255๗ 

โครงการท่ีน าไปต้ัง
เป็นข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 89 33 37.08 
2) ด้านเศรษฐกิจ  20 4 20.00 
3) ด้านคุณภาพชีวิต  79 51 64.56 
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 13 4 30.77 
5) ด้านการเมืองการบริหาร 33 15 45.45 
6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

16 8 50.00 

รวม 250 115 46.00 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ในปีถัดไป  ควรปรับปรุงดังนี้       

1. ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และไม่ควร 
บรรจุโครงการ/กิจกรรม มากจนเกินไป 

 
 ๒.๓  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(๑) ก่อสร้างถนน คสล.เข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในต าบล 
(๒) ก่อสร้างถนนดินยกระดับ (ถนนลูกรัง)  
(๓) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก  
(๔) ขยายเขตไฟฟูาให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้าน 
(๕) ก่อสร้างถนนดินลงสู่พื้นท่ีการเกษตร เพื่อให้ราษฎรไปท าการเกษตรเป็นการส่งเสริมอาชีพ

ครอบคลุมได้ทุกพื้นท่ี 
(๖) ขุดลอกหนองน้ า หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๑๐ 
(๗) ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ(ไฟส่องสว่างทุกหมู่บ้าน) 
(๘) ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) ปลูกต้นไม้สองข้างถนนสายแวงน้อย - บ้านโคกล่าม 
(๒) ออกข้อบังคับต าบลว่าด้วยการก าจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 
(๓) แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
(๔) โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอยให้ทุกหมู่บ้านภายในต าบล 
(๕) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า 

ด้านเศรษฐกิจ 

(๑) ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านโดยการก่อต้ังกองทุนส่งเสริมอาชีพทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นกองทุน
หมุนเวียน เช่น ส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม,กลุ่มทอกก,เล้ียงปลาดุก,ปลูกผัก,ปลูกเห็ดฯลฯ 

(๒) สนับสนุนกิจการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน  
(๔) ให้เงินทุนกู้ยืมแบบปลอดดอกเบ้ีย ๕ ปี แกกลุ่มอาชีพหมู่บ้านต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน 
(๕) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอแวงน้อย จัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล เพื่อให้

ความรู้แก่เกษตรและให้การช่วยเหลือการประกอบอาชีพการเกษตร 
ด้านสังคม 

(๑) จัดประชุมต าบลและศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดเคล่ือนท่ี ประจ าปี 
(๒) จัดต้ังศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
(๓) อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นโดยการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณี 
(๔) จัดการส่วนเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต าบล กีฬานักเรียน และประชาชนท่ัวไป 
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(๕) การปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และติดเช้ือ HIV ด้วยการอุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอแวง
น้อย เป็นหน่วยด าเนินการ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และติดเช้ือเช้ือ HIV เฉลิมพระเกียรติ
อ าเภอแวงน้อย 

(๖) สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอ าเภอแวงน้อย ด้วย
การให้การสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างไม่เคยขาด 

(๗) สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานขอเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นด้วยการบริจาคส่ิงของในการจัด
งานกาชาดประเพณีผูกเส่ียว จังหวัดขอนแก่นเป็นประจ าทุกปี 

(๘) ช่วยเหลือคนแก่ ผู้พิการมอบเบี้ยยังชีพทุกหมู่บ้าน 
(๙) จัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้ด่ืมทุกโรงเรียน 
(๑๐) จัดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายและแมลงน าโรคทุกปี 
(๑๑) จัดหาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องนุ่งห่มแก่ราษฎรผู้ยากไร้ทุกปี 
(๑๒) จัดสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรม  อปพร. 
(๑๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาแจกจ่ายทุกหมู่บ้าน 
(๑๔) จัดสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมกู้ชีพต าบล 

ด้านการศึกษา 

(๑) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในต าบล 
(๒) สนับสนุนโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

ต าบลท่าวัด  
(๓) จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน 
(๔) สนับสนุนจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมภายในต าบลได้ด่ืมทุกวัน 

ด้านการเมืองการบริหาร 

(๑) จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพบุคลากร อบต  ๒  ครั้ง 

(๒) จัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้าอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ณ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  

(๓) จัดส่งพนักงานส่วนต าบลไปเข้าอบรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ๒  ครั้ง 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนพนักงานส่วนต าบลศึกษาต่อ 
(๕) ขยายเวลาให้การบริการประชาชนในวันเสาร์ และไม่มีการพักเท่ียง 
(๖) ด าเนินงานตามนโยบายบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคูณธรรม 
(๗) ประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ปีละ ๔  ครั้ง เพื่อติดตามการด าเนินงานคณะผู้บริหารและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร  
 
 
 
 
 

 



 

 

หน้า ๑๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ารปฏบิตั ิ

๓.๑  แนวทางการพัฒนา หรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
๑ แนวทางท่ี ๑  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพานทางเท้า 

                และรางระบายน้ า 
แนวทางท่ี ๒  การขยายเขตไฟฟูา  แรงต่ า ไฟฟูาสาธารณะและ 
                ไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี ๓  การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา 
แนวทางท่ี ๔  ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกันเก็บน้ า 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒ แนวทางท่ี ๑  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่ม 
                ผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและ 
                กลุ่มอาชีพ 
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมการร่วมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม 
                อาชีพและการประกอบอาชีพ 
แนวทางท่ี ๔  ส่งเสริมศักยภาพด้านการปศุสัตว์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

๓ แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม 
               ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
               วิถีชีวิตท้องถิ่น 
แนวทางท่ี ๒  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้  
                ตลอดชีวิต 
แนวทางท่ี ๓  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
แนวทางท่ี ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
แนวทางท่ี ๕  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและ 
                 นันทนาการ 
แนวทางท่ี ๖  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและ 
                ส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
 

ด้านคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 



 

 

หน้า ๑๖ 
 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
๔ แนวทางท่ี ๑  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ 

                 ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางท่ี ๒  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูล 
                 ฝอยและน้ าเสีย 
แนวทางท่ี ๓  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการปูองกัน 
                 การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
แนวทางท่ี ๔  การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
แนวทางท่ี ๕  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์พชืพันธุ์สัตว์ 
                 และพันธุ์ปลา 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๕ แนวทางท่ี ๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร 
                 ทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง 
                 ราชการอย่างทันท่วงที 
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล 
                 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
แนวทางท่ี ๔  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ 
                 ความรู้ 
  

ด้านการเมืองการบริหาร 

๖ แนวทางท่ี ๑  ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมมาตรการปูองกันเฝูาระวังรกัษาและ 
                 บ าบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพ  
                 ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ 
                 ทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว  
                 อุบัติเหตุ อุบัติภัยและอาชญากรรม 
แนวทางท่ี ๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชน 
                 และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ 
                 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๑๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 
**************** 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชือ่มโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

 
๑ 

ถนน คสล. หมู่ที่ ๑ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.   จาก
ศาลปูุตา – ตามคันคูหนองครอง 
พร้อมวางท่อระบายน้ า (จากแผน
ชุมชน) 

 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ท่อ คสล. Ø 
0.30 เมตร จ านวน 5 
ท่อน 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

   
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
หนองเชือก – บ้านนางปทุมทอง พัน
ตาเอก (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 ๕๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหนอง
ครอง – วัดบุพพาราม (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๔๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
๔ 

ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 
โครงการปรับปรงุถนน คสล. เส้นจาก
หน้าวัดเทวราช – บ้านนายค าพร นา
ชม (จากแผนชุมชนล าดับที่ ๑) 

 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

   
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

หน้า ๑๘ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายสุระ  มาตวังแสง – บ้านนางบัว
ผัน  ราชสุวรรณ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 ๑๖๐,๐๐๐   
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนนลาดยาง – บ้านนางใบ  ประทีป
ทน (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
๗ 

ถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านทิศ
เหนือหมู่บ้าน  จากบ้านนายทราย – 
ศาลปูุตา(จากแผนชุมชน) 

 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 
ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 
150,000 

  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการขยายถนน คสล. จากหนอง
แห้ว – บ้านนายสุพจน์  อันเสน (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 ๔๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ประปาหมู่บ้าน – บ้านนางหอมหวน  
พิมล (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 ๖๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้าง
โรงสีนางผอง ท้ายบ้าน 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

 
 



 

 

หน้า ๑๙ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นางขน – ศาลปูุตา 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

  ๒๗๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ่อ
ประปาเก่า-บ้านนายศิริ  โยธิน (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๔๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขยายถนน คสล. จากบ้าน
นางสาย ท าดิบ-บ้านนายประสิทธ์ิ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 ๑๕๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน
นางผุย (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามคันคู
หนองแห้ว หมู่ที่ 3 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 4๐๐ เมตร   หนา 
๐.54 เมตร 

 800,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
๑๖ 

ถนน คสล. หมู่ที่ ๔ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านทิศ
เหนือหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ า 
2 จุด (จากแผนชุมชนล าดับที่ ๑) 

 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 
ถนน คสล. กว้าง ๕เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ท่อ คสล. Ø 

0.30 เมตร รวม 10 
ท่อน 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

   
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 



 

 

หน้า ๒๐ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นางชั้น  คนคิด – ประปาหมู่บ้าน 
(จากแผนชุมชนล าดับที่ ๒) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑5๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

3๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

 
๑๘ 

ถนน คสล. หมู่ที่ 5 
โครงการขยายถนน คสล.เส้นทางเข้า
หมู่บ้าน (จากแผนชุมชน) 

 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 
กว้าง ๑เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

  
๑๕๖,๐๐๐ 

  
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

๑๙ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement  im-place recycling 
ถนนสาย ขก ๓๑๕๐ บ้านโนนโจด-
บ้านรวง 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๐ 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ ๑ เมตร 

๓,๖๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๐ โครงการปรับปรงุถนน คสล. จุดหน้า
วัดโนนเพ็ก หมู่ที่ 5 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

กว้าง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 

300,000   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
๒๑ 

ถนน คสล. หมู่ที่ ๖ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
บ้านลาด – หมู่บ้าน (จากแผนชุมชน) 

 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 
ถนน คสล. กว้าง ๕เมตร 
ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

   
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวน
นายพรเทพ  พลเสนา – สามแยก
หมู่บ้าน (จากแผนชุมชนล าดับที่ ๒) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๕เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๑,๕๖๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๒๑ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายสมพร – บ้านนางอั้ว  นาบ ารุง 
(จากแผนชุมชนล าดับที่ ๓) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๑๐๔,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก
ต าบลละ 1 ล้านบาท-แยกบ้านลาด 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑๖๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๔,๐๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากแยก
บ้านลาด-แยกบ้านโนนโจด 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๑,๘๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
แยกบ้านลาด หมู่ที่ 6 ต าบลท่าวัด 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เชื่อมต่อ ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ช่วงที่ ๑ กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว ๑,๗๖๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๘,๘๐๐  ตร.ม. 
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๗๖๕ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  ๓,๘๒๕ ตร.ม.  
พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ๒ 
ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร  
ตลอดความยาวถนน 

6,096,000   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๒๒ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากทาง
แยกหนองม่วง – บ้านลาด 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ขาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  

 ๖,๐๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๒๘ ถนน คสล. หมู่ที่ ๗ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหอ
พระพุทธ- บ้านนายมนตรี  พิมพ์ศรี 
(จากแผนชุมชนล าดับที่ 3) 

 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 
ถนน คสล. กว้าง ๔เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 
15๐,๐๐๐ 

   
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยก
กลางหมู่บ้าน – หนองเซียง 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 ๕๒๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายสุวิทย์  มีอุตสาห์-สามแยกด้านทิศ
วันออก (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 5๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

150,000   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสาม
แยกด้านทิศตะวันออก-นานายหนูนา 
ประเสริฐวงษา (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๖๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
๓๒ 

ถนน คสล. หมู่ที่ ๘ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้า
ประปาหมู่บ้าน 
(จากแผนชุมชนล าดับที่ 1) 

 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 
ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

   
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๒๓ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนา
นายแล  อาจธานี – หนองฉิม (จาก
แผนชุมชนล าดับที่ ๒) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๗๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยก
ราชพัสดุ – หนองฉิม (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 ถนน คสล. กว้าง ๔เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 ๓๐๐,๐๐๐   
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนน
ไท – โนนสะอาด (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 ถนน คสล. กว้าง ๕เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๗๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางเข้าวัดบ้านโนนไทวราราม 
 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 ถนน คสล. กว้าง ๕เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

  ๒๖๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยก
ราชพัสดุ-นานายแล  อาจธานี 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓๘ ซ่อมสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนน
ไท-บ้านโนนโจด (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ 
เมตร 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนา
นายเติม-นานางละม่อม หมู่ที่ 8 (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 5๐๐ 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 1,000,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๒๔ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

 
๔๐ 

ถนน คสล. หมู่ที่ ๙ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างศูนย์
เรียนรู้ชุมชนบ้านรุ่งตะวัน 
(จากแผนชุมชน) 

 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 
ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

 
 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

  
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

๔๑ โครงการปรับปรงุไหล่ทางถนน คสล.
จากบ้านนางหนูเตียน-บ้านนางจ่อย 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ ยาว 
๒๐๐ เมตร บ่อพัก ๒๐ 
บ่อ เทคอนกรีตทับ 

๓๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ความยาวของถนน ความยาว
ของถนน 

๔๒ โครงการปรับปรงุไหล่ทางถนน คสล.
ซอยบ้านนายจันทร์ ปะวะเข 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ ยาว 
๒๐๐ เมตร บ่อพัก ๒๐ 
บ่อ เทคอนกรีตทับ 

๓๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ความยาวของถนน ความยาว
ของถนน 

 
๔๓ 

ถนน คสล. หมู่ที่ 10 
โครงการปรับปรงุถนน คสล.จากบ้าน
นางสาวบุษบา  วงค์ภูดร-บ้านนายที 
วิจิตโชติ (จากแผนชุมชน) 

 
เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

 
ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว ๑5๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 
250,000 

   
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

 
๔๔ 

โครงการขยายไหล่ทางพร้อมเท
คอนกรีตเป็นถนน เส้นทางเข้า อบต.
ท่าวัด (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
จ านวน 15บ่อเทคอนกรีต
ทับ กว้าง 1 เมตร ยาว
รวม 150 เมตร 

300,000   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๔๕ โครงการปรับปรงุถนน คสล.จากบ้าน
นายเทวิน  ภูนา-ถนนลาดยาง 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 420,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๒๕ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๔๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นางปทุมทอง-นานายสมชาย  พรรณ
โรจน์ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

600,000   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
บ้านนางวงเดือน  ค าใบ-บ้านนางบิน  
พันตาเอก (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

50,000    
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

๔๘ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ต าบลท่าวัด 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
เชื่อมต่อบ้านหลุบกุง หมู่ที่ 10 ต าบล
โนนจาน อ าเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๔๐๐ 
ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๒๖,๔๐๐  ตารา
เมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างทาง
กว้างข้างละ ๑ ม.  ยาว 
๔,๔๐๐ ม.  

16,720,000   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
ต าบลท่าวัด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่  10 ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

๕๐ 

โครงการปรับปรงุถนน 
โดยการลงหินลูกรงั 

โครงการลงหินลูกรงัจากนานายแป ไป
ไหน –นานางรัตน์ประเสริฐ หมู่ที่ 1 
(จากแผนชุมชน) 

 
 
เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

 
 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

 
 

๒๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

  
 
ความยาว
ของถนน 

 
 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
 

กองช่าง 

๕๑ โครงการลงหินลูกรงัสายหนองไห – 
ดอนบม หมู่ที่ ๒ (จากแผนชุมชุน) 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

๑๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๒๖ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๕๒ โครงการลงหินลูกรงัสายหนองไห-โนน
บ้านสระ หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

๕๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๓ โครงการลงหินลูกรงัตามคันคูล าห้วย
หนองหัววัว หมู่ที่ ๕ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

 ๑๕๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๔ โครงการลงหินลูกรงัจากบ้านนายค า
มาย-ฝายลาดเอียง หมู่ที่ ๖ (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๒๐ เมตร 

  ๒๔๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๕ โครงการลงหินลูกรงัสายบ้านนางผัน  
บุญสนา-หนองเผือ  หมู่ที่ ๖ (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 

 ๕๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๖ โครงการลงหินลูกรงัสายคันคูห้วยกด
ลาด หมู่ที่ ๖ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๗ โครงการลงหินลูกรงัจากหนองบอน – 
โคกหัวหล่อน หมู่ที่ ๗ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

  ๑๕๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๕๘ โครงการลงหินลูกรงัจุดนานายชู  หัน
แจด – ถนนลาดยางไปหลุบกุง หมู่ที่ 
๙ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

 ๓๕๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๒๗ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๕๙ โครงการลงหินลูกรงัสายหนองหญ้ารัง
กา หมู่ที่ ๙ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๖๐ โครงการลงหินลูกรงัจากนานายถวิล  
แพนน้อย – ล าห้วยหนองโดน หมู่ที่ ๙ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร 

  ๕๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๖๑ โครงการลงหินลูกรงัจากนานายพรม
มา  จันทะดวง-นายนางจ่อย พิลาเคน 
หมู่ที่ 9 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๖๒ โครงการลงหินลูกรงัถนนสายโรงสี
ชุมชน – ถนนลาดยางไปหลุบกรุง หมู่
ที่ ๙ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๖๓ โครงการลงหินลูกรงัถนนจากนอง
ผักบุ้ง-ถนนลาดยางไปแวงน้อย หมู่ที่ 
10 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร 

 30,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๖๔ โครงการลงหินลูกรงัสายนานาง
ฉวีวรรณ  หนองผือ หมู่ที่ 10 (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว     
1,0๐๐ เมตร  หนา     
๐.2๐ เมตร 

 250,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๖๕ โครงการลงหินลูกรงัจากนานายชู  หัน
แจด-ถนนลาดยางไปหลุบกุง หมู่ที่ 10 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

 ๓๕๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๒๘ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๖๖ โครงการลงหินลูกรงัสายนานายใบ ดู
ระยับ – นานายปองพล  อุปรามานะ 
หมู่ที่ 10 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 8๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร 

80,000   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๖๗ โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินลูกรัง ภายในต าบลท่าวัด 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 
ภายในต าบลท่าวัด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

๖๘ 

โครงการปรับปรงุถนน 
โดยการลงหินคลุก 

โครงการลงหินคลุกจากโสกดินแดง-นา
นางทองจันทร์  บุตรมาตย์ หมู่ที่ 1 
(จากแผนชุมชน) 

 
 
เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

 
 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 7๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร 

 
 

266,000 

   
 
ความยาว
ของถนน 

 
 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
 

กองช่าง 

 
 

๖๙ 

โครงการลงหินคลุกจากโสกดินแดง-
ดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร 

  ๗๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๗๐ โครงการลงหินคลุกจากแยกโสกดิน
แดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ ๑ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

 ๖๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๗๑ โครงการลงหินคลุกจากบ้านนางประ
ทุมทอง-ดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

๑๕๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๒๙ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๗๒ โครงการลงหินคลุกจากนานาย
ประเสริฐ จันทะดวง-นานายอนุชิต  
อภิรักษ์ หมู่ที่ 2 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว ๑,
0๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

 330,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๗๓ โครงการลงหินคลุกจากบ้านนาย
ประสาน  สาโล-นานายวัชกร  วานิด 
หมู่ที่ 2 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร  ยาว      
๑,0๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

380,000   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๗๔ โครงการลงหินคลุกจากนานายเรียน – 
สระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ 
(จากแผนชุมชนล าดับที่ 2) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๗๕ โครงการลงหินคลุกจากบ้านจันทร์ 
สวนชัยภูมิ –โนนบ้านสระ หมู่ที่ ๓ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๗๖ โครงการลงหินคลุกจากวัดศรีสวัสด์ิ – 
แยกทางลาดยางไปแวงน้อย หมู่ที่ ๓ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๗๗ โครงการลงหินคลุกจากนานางอุดม-
นานายพอน  ชั่งขาว หมู่ที่ 3 (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร 

 20,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๗๘ โครงการลงหินคลุกจากหมู่บ้าน-
สะพานกรมโยธาตามคันคูล าห้วยรวง 
หมู่ที่ 4 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 5๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร 

  100,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๓๐ 
 

๑ ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๗๙ โครงการลงหินคลุกจากนานางสงวน –
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ 
(จากแผนชุมชนล าดับที่ 1) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๔๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๘๐ โครงการลงหินคลุกจากบ้านนาย
บัญชา  กลิ่นนวล-ฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๖ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

 200,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๘๑ โครงการลงหินคลุกถนนด้านทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน-ถนนลาดยางไปแวง
น้อย หมู่ที่ 7 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว       
2,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

 200,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๘๒ โครงการปรับปรงุถนนโดยการลงหิน
ตับจากนานายสมัย โสธร-นานายบุญ
ล้น หานุภาพ หมู่ที่7 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว       
๑,๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๒๐ เมตร 

 ๑๒๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๘๓ โครงการลงหินคลุกทางเข้าวัดปุาศัท
ธาธรรม หมู่ที ่8 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว       
๘๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

๒๔๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๘๔ โครงการลงหินคลุกถนนสายจากนา
นายดาว  อัคจันทร์ – นานายสุทัศน์  
ภูมูล หมู่ที่ 10 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร 

๑๖๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๘๕ โครงการปรับปรงุถนนโดยการลง 
หินคลุกภายในต าบลท่าวัด 

เพื่อใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 
ภายในต าบลท่าวัด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๓๑ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

 
๘๖ 

โครงการปรับปรงุถนนดิน 
โครงการปรับปรงุถนนดินสายจาก
หนองครอง-วัดใหม่ หมู่ที่ 1 (จากแผน
ชุมชน) 

 
เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๕๐ เมตร 

 
๗๐,๐๐๐ 

   
ความยาว
ของถนน 

 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

 
กองช่าง 

๘๗ โครงการปรับปรงุถนนดินจากหนอง
แดง-โสกดินแดง หมู่ที่ 1 (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๖๐ เมตร 

 ๙๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๘๘ โครงการปรับปรงุถนนดินจากนานาย
แป ไปไหน-โคกหัวล่อน หมู่ที่ 1 (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๘,๐๐ เมตร  หนา 
๐.๕๐ เมตร 

 ๑๕๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๘๙ โครงการปรับปรงุถนนดินจาก
ถนนลาดยาง-นานางสอง  พันตาเอก 
หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๕๐ เมตร 

  ๕๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๙๐ โครงการปรับปรงุถนนดินสายรอบ
ดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๓๐ เมตร 

 ๑๒๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๙๑ โครงการปรับปรงุถนนดินสายจากนา
นายใบ ดูระยับ – นานายปองพล  อุป
รามานะ หมู่ที่ ๒ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๖๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
 



 

 

หน้า ๓๒ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๙๒ โครงการปรับปรงุถนนดินข้างวัดศรี
สวัสด์ิ-ครองไส้ไก่ หมู่ที่ 3 (จากแผน
ช ุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร  ยาว    
2,5๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

 750,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๙๓ โครงการปรับปรงุถนนดินตามคันคูล า
ห้วยหลุ่งจานจากบ้านโนนสะอาด – 
บ้านรวง หมู่ที่ ๓ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร 

  50,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๙๔ โครงการปรับปรงุถนนดินจากนานาย
พงษ์ – น้ าบาดาลเก่า หมู่ที่ ๓ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ 
เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร 

 ๖๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๙๕ โครงการปรับปรงุถนนดินจากนานาง
ไข่ – ล าห้วยหลุ่งจาน  หมู่ที่ ๓ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร 

 ๒๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๙๖ โครงการปรับปรงุถนนดินจากหนอง
ผักบุ้ง-นานางแก้ว  โทแก้ว หมู่ที่ 3 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๑๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๙๗ โครงการปรับปรงุถนนดินจากนานาง
เลี้ยง ไกรวัน-นานายพิมพ์  บุญมาตย์ 
หมู่ที่ 3 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ 
เมตร 

๒๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๙๘ โครงการปรับปรงุถนนดินจากนานาย
อุทิศ-นานายเดือน  โงนข า หมู่ที่ 3 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ 
เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๓๓ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

99 โครงการปรับปรงุถนนดินจากสะพาน
โยธาธิการ – นานางชั้น  คนคิด หมู่ที่ 
๔ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร  

 ๒๕,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๐ โครงการปรับปรงุถนนดินทางเข้าปุา
ช้าสาธารณะประโยชน์บ้านลาด  
หมู่ที่ ๖ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร     

  ๑๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๑ โครงการปรับปรงุถนนดินคันคูล าห้วย
กุดลาดช่วงนานายเดช หมู่ที่ 6 (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๒๐ 
เมตร 

  ๒๔๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๒ โครงการปรับปรงุถนนดินคันคูล าห้วย
นานตอนล่างช่วงนานายดาษ เมตร
สันเทียะ หมู่ที่ 6 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐ 
เมตร 

 ๙๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๓ โครงการปรับปรงุถนนดินจากประตู
โขงด้านตะวันตกวัดมุจรินทร์-ล าห้วย
ส้มปุอย หมู่ที่ 7 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร 

  ๖๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการปรับปรงุถนนดินล าห้วย
ส้มปุอยจากนานางบัวพา  บุญโนนแต้ 
– นานางทองค า  แสนละคร หมู่ที่ ๗ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร  สูง ๐.๕๐ 
เมตร     

 ๑๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
 



 

 

หน้า ๓๔ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

105 โครงการปรับปรงุถนนดินจากหมู่บ้าน-
หนองระเริง หมู่ที่ 8 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร 

 ๘๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการปรับปรงุถนนดินจากนานาย
ดาว อุคจันทร์-นานายสุทัศน์  ภูมูล 
หมู่ที่ 9 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๑๐ 
เมตร 

 ๗๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๗ โครงการปรับปรงุถนนดินสายหลังบ้าน
นายค าพันธ์  ศรีมนตรีสง่า หมู่ที่ 10 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถมดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร สูง 0.60 
เมตร 

 100,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๘ โครงการปรับเกรดถนนภายในเขต
พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

หมู่ที่ 1  50,000 50,000 50,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐๙ โครงการปรับปรงุถนนดินจากนานาย
พิมพ์-นานางค าวงษ์ จันทะดวง หมู่ที่ 
3 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๑๐ 
เมตร 

 ๓๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๑๐ โครงการปรับปรงุถนนดินภายในต าบล
ท่าวัด 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
ภายในต าบลท่าวัด 

150,000 150,000 150,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

๑๑๑ โครงการปรับปรงุถนนรอบเขต
สาธารณะโคกหัวล่อน 

เพ่ือใช้ในการสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ 
เมตร     

 ๒๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

 
๑๑๒ 

วางท่อระบายน้ าและท่อส่งน้ า 
โครงการวางท่อระบายน้ าจากศาลา
กลางบ้าน-บ้านนายทองม้วน  เปลี่ยน
ผึ้ง หมู่ที่ ๑ (จากแผนชุมชน) 

 
เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

 
วางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร 
บ่อพักทุกระยะ ๒๐ เมตร 
๑๗ บ่อเทคอนกรีตทับ
กว้าง ๑ เมตร 

 
๒๔๐,๐๐๐ 

 

   
ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

 
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

 
กองช่าง 

๑๑๓ โครงการวางท่อรายบายน้ าจากบ้าน
นายเลา-บ้านนายไสว  ไชยไข หมู่ที่ 1 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

ระยะทาง ๑๕๐ เมตร  ๑๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๑๔ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายอวน ประสันแพงศรี-หนองเชือก 
หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร บ่อพัก 
๑๕ บ่อเทคอนกรีตทับ  

  ๒๒๕,๐๐๐ ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๑๕ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายหนา-บ้านนายทองดี  คูณเศษ หมู่
ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๒๘๐ เมตร บ่อพัก 
๒๘ บ่อเทคอนกรีตทับ 

  ๔๒๐,๐๐๐ ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๑๖ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายขาว-บ้านนายเลา หมู่ที่ 1 (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๑๑๐ เมตร บ่อพัก 
๑๑ บ่อเทคอนกรีตทับ 

  ๑๖๕,๐๐๐ ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๑๗ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายบุญหนา-บ้านนายค่าย ทับแสนลี 
หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๒๓๐ เมตร บ่อพัก 
๒๓ บ่อเทคอนกรีตทับ 

  ๓๔๕,๐๐๐ ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๓๖ 
 

 ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

118 โครงการวางท่อระบายน้ าหลังศาลปูุ
ตา หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร บ่อพัก 
๒๐ บ่อเทคอนกรีตทับ 

 ๓๐๐,๐๐๐  ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๑๙ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
สงบ กว้างทะเล-บ้านนานสุวัฒน์ ประ
วาระณา หมู่ที่ 2 (จากแผนชุมชน
ล าดับที่ 2) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จ านวน ๔๐ บ่อเท
คอนกรีตทับ กว้าง ๑ 
เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๒๐ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
จวง นันทะแสน-บ้านนายสมัย วงษา
เวียง หมู่ที่ 2 (จากแผนชุมชนล าดับที่ 
3) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จ านวน ๑๕ บ่อเท
คอนกรีตทับ กว้าง ๑ 
เมตร ยาวรวม ๑๕๐ เมตร 

 ๒๕๐,๐๐๐  ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๒๑ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายอรุณ มาละตา-บ้านนายไล พรม
วัน หมู่ที่ 2 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จ านวน ๑๕ บ่อเท
คอนกรีตทับ กว้าง ๑ 
เมตร ยาวรวม ๑๕๐ เมตร 

  ๒๕๐,๐๐๐ ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 
 
 



 

 

หน้า ๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

122 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
ดวงรัตน์ อื้อชัยตระกูล-บ้านนางวนิดา  
แก้วกัลยา หมู่ที่ 2 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จ านวน ๔๕ บ่อเท
คอนกรีตทับ กว้าง ๑ 
เมตร ยาวรวม ๔๘๐ เมตร 

  ๖๗๕,๐๐๐ ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

123 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
ย่อย  จันทะดวง-บ้านนายค าพร นาชม 
หมู่ที่ 2 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จ านวน ๔๕ บ่อเท
คอนกรีตทับ กว้าง ๑ 
เมตร ยาวรวม ๔๕๐ เมตร 

  ๖๗๕,๐๐๐ ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

124 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายล้วน ชัยนรินทร์-หนองแห้ว หมู่ที่ 
3 (จากแผนชุมชนล าดับที่ 1) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จ านวน ๒๐ บ่อเท
คอนกรีตทับ ยาวรวม 
๒๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๒๕ โครงการวางท่อระบายน้ าทิศตะวันตก
หนองแห้ว หมู่ที่ ๓ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร ระยะทาง 
๕๐ เมตร 

 ๒๕,๐๐๐ 
 

 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 
 
 



 

 

หน้า ๓๘ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๒๖ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายอ าพร สาวิถี-หนองแห้ว หมู่ที่ 3  

เพ่ือระบายน้้าภายใน
หมู่บ้าน 

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร บ่อ
พักขนาด ๐.๗ x ๐.๙   
ทุกระยะ  ๑๐ เมตร 
จ้านวน ๒๑ บ่อ พร้อมเท
คอนกรีตทับตลอดแนว
ความยาวท่อ 

๓๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๒๗ โครงการวางท่อสง่น้ าเข้าหนองระเริง
หมู่ที่ ๔ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๒๘ 
  

โครงการวางท่อสง่น้ าเข้าหนองฉิม หมู่
ที่ ๔ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๒๙ โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4 50,000 50,000 50,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๓๐ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายสน  ท าดิบ-บ้านนายแทน  กร
พรม หมู่ที่ 5 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร จ านวน ๒๔ 
ท่อ 

  80,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๓๑ โครงการเพ่ิมขนาดท่อน้ าเข้าหนองเพ็ก 
หมู่ที่ 5 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร จ านวน ๒๔ 
ท่อ 

๘๐,๐๐๐   ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 



 

 

หน้า ๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๓๒ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
ทองใบ ลงล าห้วย หมู่ที่ 6 (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 
๐.๖๐ เมตร ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๓๓ โครงการว่างท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 50,000 50,000 50,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๓๔ โครงการวางท่อสง่น้ าเข้าท าเล หนอง
บอน  หมู่ที่ ๗ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 
๐.๖๐ เมตร ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

  ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๓๕ โครงการวางท่อสง่น้ าเข้าหนองระเริง 
หมู่ที่ ๘ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑ 
เมตร ระยะทาง ๑๐ เมตร 

 ๒๑,๐๐๐ 
 

 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๓๖ โครงการวางท่อสง่น้ าเข้าหนองฉิม/
หนองระเริง หมู่ที่ ๘ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑ 
เมตร ระยะทาง ๑๐ เมตร 

 50,๐๐๐ 
 

 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไมม่ีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

137 โครงการวางท่อสง่น้ าจากนานายแล  
อาจธานี – โรงเรียนบ้านรวง หมู่ที่ ๘ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑ 
เมตร ระยะทาง 2๐๐ 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 20 บ่อ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

  ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 
 



 

 

หน้า ๔๐ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๓๘ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
แก้ว ศรีวันทา-บ้านนางน้อย  ภูศรีสิทธ์ิ 
หมู่ที่ 9 (จากแผนชุมชนล าดับที่ 1) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
ยาวรวม ๓๐๐ เมตร     
เทคอนกรีตทับกว้าง ๑ 
เมตร  

๔๕๐,๐๐๐   ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๓๙ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
มะลิ สิงห์เนิน-บ้านนายอนุชิต  
อภิรักษ์ หมู่ที่ 9 (จากแผนชุมชนล าดับ
ที่ 2) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
ยาวรวม ๓๐๐ เมตร     
เทคอนกรีตทับกว้าง ๑ 
เมตร 

๔๕๐,๐๐๐   ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๔๐ โครงการวางท่อระบายน้ าเส้นหลัง
อนามัย-วัดเทวราช (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
ยาวรวม ๒๕๐ เมตร     
เทคอนกรีตทับกว้าง ๑ 
เมตร 

๓๗๕,๐๐๐   ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๔๑ โครงการวางท่อระบายน้ าข้าง
ถนนลาดยางไปแวงน้อย แบบฝาปิด
พร้อมเทคอนกรีตทับ หมู่ที่ 10    
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ เท
คอนกรีตทับกว้าง ๑ เมตร
บ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร
จ านวน 50 บ่อ ยาวรวม 
50๐ เมตร      

  200,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๔๒ โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนาง
ทองหนัก ประวะเสนัง-บ้านนายที 
วิจิตโชติ 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
ยาวรวม ๒๕ เมตร   เท
คอนกรีตทับกว้าง ๑ เมตร 

 ๕๐,๐๐๐  ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๔๓ โครงการวางท่อระบายน้ าจากโรงสี
ชุมชนหมู่ที่ 10 – ถนนลาดยาง 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๔๐ บ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
40 บ่อ ยาวรวม 400 
เมตร   เทคอนกรีตทับ
กว้าง ๑ เมตร 

  600,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๔๔ โครงการวางท่อสง่น้ าเข้าหนองผือ หมู่
ที่ 6 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø๐.๖๐ ยาว 
๒๕๐ เมตร  ทมดินกลบ 

๒๐๐,๐๐๐   ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๑๔๕ โครงการวางท่อระบายน้ าและท่อส่ง
น้ า ภายในต าบลท่าวัด 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 
ภายในต าบลท่าวัด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 
๑๔๖ 

ก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ า 
โครงการขุดลอกรางระบายน้ าสองข้าง
ทางถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๒ (แผนชุมชน) 

 
เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

 
กว้าง ๑.๕๐  เมตร  ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร  ลึก ๐.๖๐  
เมตร 

 
๕๐,๐๐๐ 

   
ความยาว
ของร่อง
ระบายน้ า 

 
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

 
กองช่าง 

๑๔๗ โครงการก่อสร้างและปรับปรงุทาง
ระบายน้ าภายในต าบลท่าวัด 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 
ภายในต าบลท่าวัด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 



 

 

หน้า ๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

 
๑ 

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
โครงการเพ่ิมก าลังส่งไฟฟูาเป็นสาม
เฟสเพ่ือส่งน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
และ หมู่ที่ ๑๐         
(จากแผนชุมชนล าดับที่ 1) 

 
เพ่ือเพ่ิมก าลังส่งไฟฟูา
เป็นสามเฟสเพ่ือส่ง
น้ าประปา 

 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 

 
400,000 

   
ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บ 

 
ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาด
ใช้ 

 
กองช่าง 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

หมู่ที่ 1 50,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจาก
บ้านนายสี – บ้านนายสมาน หมู่ที่ ๓ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

จ านวน  ๓  ต้น ระยะทาง 
๑๕๐ เมตร 

  ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจาก
บ้านนางทองดี จตุรงค์-บ้านางเครือ
วัลย์ หมู่ที่ 3 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

ระยะทาง 500 เมตร  ๓๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจาก
บ้านนางอ าภา ขวัญน าโชค-สวนนาง
สมพร  หมู่ที่ 3 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

ระยะทาง 500 เมตร   ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

หมู่ที่ 3 50,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๔๓ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจาก
บ้านนายสมโภชน์ สุขแดง – ฝายมิยา
ซาวา หมู่ที๔่ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร   70,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

หมู่ที่ 5 50,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน จุดบ้านนายวิรัตน์ ค าใด-บ้าน
นายอภิสิทธ์ิ ภูมิลุน หมู่ที่ 6 (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

หมู่ที่ 6 50,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

หมู่ที่ 7 50,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าด้านทิศ
เหนือหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

จ านวน  5  ต้น  50,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้านจากบ้านนายชูเกียรติ  ศรี
ทอง-หนองฉิม  หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

จ านวน  ๑๐  ต้น 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

  100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าด้านทศิ
ตะวันตกหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘ 
(จากแผนชุมชน) 

เพื่อรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช ้

จ านวน  5  ต้น   50,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

หมู่ที่ 9 50,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจุดบ้าน
นางสุมนา ไกรศรี หมู่ที่ 10  

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

จ านวน 3 ต้น ระยะทาง 
100 เมตร 

20,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจุดบ้าน
นางคาน ทองดีนอก หมู่ที่ 10 

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

จ านวน 2 จุด ระยะทาง 
100 เมตร 

20,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๗ โครงการไฟฟูาเพ่ือการเกษตรจากนา
นายไสว ไชยไข-นานายเส็ง  ไชยไย 
หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชนล าดับที่ 3) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๘ โครงการไฟฟูาเพ่ือการเกษตรจากบ้าน
นางนงลักษ-์ถนนเส้นไปบ้านหนองโก
น้อย หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๙ โครงการไฟฟูาเพ่ือการเกษตรจากบ้าน
นางกนกวรรณ-บ้านนายชุมพล  
เศษฐมนี หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๐ โครงการไฟฟูาเพ่ือการเกษตรจากโสก
ดินแดง-นานางเฉวียน ประโพธ์ิศรี หมู่
ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 800 เมตร  ๔๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๔๕ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๑ โครงการไฟฟูาเพ่ือการเกษตรจากโสก
ดินแดง-นานางบุญจันทร์ บุตรมาตย์ 
หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 800 เมตร  ๔๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๒ โครงการขายเขตไฟฟูาแรงสูงเพ่ือ
การเกษตรจากนานายจูม  อันพิมพ์-
หลุบกรุง หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร   ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากซอยเข้าเปูา – ดอนบม 
หมู่ที่ ๒ (จากแผนชุมชน หมู่ที่ ๒) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

จ านวน  ๒๐ ต้น 
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

  200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรสายหนองไห – ดอนบอม  
หมู่ที่ ๒ (จากแผนชุมชน หมู่ที่ ๒) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

จ านวน  ๔๐ ต้น 
ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร 

  400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๕ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร จากดอนปูุตา-นานายหลั่น 
โทแก้ว หมู่ที่ ๓ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

 ระยะทาง ๕๐๐ เมตร  120,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากหมู่บ้าน – สระสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ ๓ (จากแผนชุมชน หมู่ที่ ๓) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

 ระยะทาง ๘๐๐ เมตร   150,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



 

 

หน้า ๔๖ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากสะพาน ๒ – นานาย
เคน  ไฟรถแสง 
 หมู่ที่ ๓ (จากแผนชุมชน หมู่ที่ ๓) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

 ระยะทาง ๖๐๐ เมตร  150,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากบ้านนายจันทร์ทอน 
สวนชัยภูมิ – โนนงิ้วหมู่ที่ ๓ (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

 จ านวน ๒๐ ต้นระยะทาง 
๘๐๐ เมตร 

 200,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๒๙ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากนานายบุญธรรม – 
ศาลปูุตา หมู่ที่ ๓ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

 จ านวน ๑๐ ต้นระยะทาง 
๔๐๐ เมตร 

 100,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากบ้านนายวีระ  แทนริน 
– นานางบัว  รวงน้อย หมู่ที่ ๔(จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

  ระยะทาง ๓๐๐ เมตร  70,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๓๑ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากหมู่บ้าน – นานายมณี  
ดุกบุราณ หมู่ที่ ๕ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

 จ านวน ๕ ต้น 
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร 

  50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๓๒ โครงการขยายไฟฟูาเพ่ือการเกษตร
จากบ้านนางผัน บุญสะนา – บ้านนาง
เข็ม  สมแวง หมู่ที่ ๖ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

 ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร   250,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๔๗ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากบ้านนายระมุด  พิมพ์
ทอง – นานายสมัย  โสธร  หมู่ที่ ๗ 
 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

 จ านวน ๑๕ ต้นระยะทาง 
๖๐๐ เมตร 

 150,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากบ้านนายค ามวล  เมือง
วงษ์-นานายหนูนา ประเสริฐวงษา  
หมู่ที่ ๗ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

 จ านวน ๖ ต้น ระยะทาง 
๓๐๐ เมตร 

 60,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากหมู่บ้าน-หนองระเริง 
หมู่ที่ 8 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

จ านวน ๑๕ ต้นระยะทาง 
๕๕๐ เมตร 

  400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรสายดอนสัมพันธ์  หมู่ที่ ๙ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร  250,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๓๗ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรสายหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 
๙(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร   370,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรสายนานายสุทัศน์  ภูมูล 
หมู่ที่ ๙ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร   250,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากล าห้วยหลุ่งจาน-ซอย
เข้าเปูา หมู่ที่ ๙ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร   200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

40 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรเส้นดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 10 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 800 เมตร   400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

41 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรเส้นนานายสุดใจ  โสธร หมู่
ที่ 10 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 2,000 เมตร  900,000     

42 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรเส้นนานางเพ็ง  หมั่นจิตร 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 600 เมตร 300,000      

43 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรจากบ้านแม่ปุุน-นาพ่อที 
วิจิตรโชติ หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 600 เมตร  300,000     

44 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรเส้นท าเลโศกดินแดง-นาพ่อ
ใบ  บุตรมาตย์ หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 600 เมตร 300,000      

45 โครงการไฟฟูาเพ่ือการเกษตรจากบ้าน
นางปทุมทอง-ดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 800 เมตร   400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้เพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๔๙ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

 
46 

โครงการไฟฟูาแสงสว่าง 
โครงการขยายไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (จากแผนชุมชน) 

 
เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

 
จ านวน 15 จุด 

 
15๐,๐๐๐ 

   
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

 
กองช่าง 

47 โครงการขยายไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (จากแผนชุมชน) 
   

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

หมู่ที่ 2 ๗๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการขยายไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

จ านวน 16 จุด 100,๐๐๐   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๔9 โครงการขยายไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (จากแผนชุมชน) 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

จ านวน  4  จุด 20,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการขยายไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

จ านวน  ๕  จุด 40,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

51 โครงการขยายไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน จุดบ้านนายวิรัตน์ ค าใด-บ้าน
นายอภิสิทธ์ิ ภูมิลุน หมู่ที่ ๖ (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

จ านวน  ๕  จุด  ๔๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๕๐ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

52 โครงการขยายไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (จากแผนชุมชน
ล าดับที่ ๑) 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

จ านวน  ๑๕  จุด   ๑๒๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการขยายไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

จ านวน  ๑๓  จุด  ๑๐๔,๐๐๐   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 โครงการขยายไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

จ านวน  ๕  จุด ๔๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 โครงการขยายไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

จ านวน  ๘ จุด   50,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 ไฟฟูาแสงสว่างภายในต าบลท่าวัด เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน 

หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐ ภายใน
ต าบลท่าวัด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 ซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่างภายในต าบล 
ท่าวัด 

เพ่ือซ่อมแซมไฟฟูาแสง
สว่างที่ช ารุด 

หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐ ภายใน
ต าบลท่าวัด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนจุด
ซ่อมแซม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

หน้า ๕๑ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

58 ติดต้ังไฟสปอร์ตไลน์และไฟฟูาแสง
สว่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

สนามกีฬา อบต.ท่าวัด 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด 

๑๐๐,๐๐๐   จ านวนที่
ติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

59 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบจุด
สี่แยกบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 (จาก
แผนชุมชนล าดับที่ 2) 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

สี่แยกบ้านโคกล่าม หมู่ที่  
๑๐ 

๘๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้บริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจุดบ้าน
นางเยาวภา จันทะดวง หมู่ที่ 3  

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

จ านวน  1 ต้น   ๑0,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๖๑ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าจุดบ้าน
นางสมร ทับศรีแก้ว หมู่ที่  

เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟูาใช้ 

จ านวน  1  ต้น   10,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 
ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๓  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรงุระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ
น้ าประปาที่ได้มาตรฐาน 

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๑๐ 

๒๐๐,๐๐๐   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๕๒ 
 

ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๓  แนวทางการพัฒนา  การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
แบบมาตรฐาน หมู่ที่ 10 (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ
น้ าประปาที่ได้มาตรฐาน 

ระบบประปาผิวดินขนาด
กลาง ๑ แห่ง 

๒,๓๔๙,๐๐๐   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรงุระบบประปา
หมู่บ้าน ภายในต าบลท่าวัด หมู่ที่ ๑ -
หมู่ที่ ๑๐  

เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ
น้ าประปาที่ได้มาตรฐาน
และการจัดการที่ดี 

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ 

๒๐๐,๐๐๐   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

4 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตรเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้อุปโภค-
บริโภค 

หมู่ที่ 7 50,000   จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตรเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้อุปโภค-
บริโภค 

หมู่ที่ 9 50,000   จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง ปรบัปรุงและขยาย
เขตประปาภายในต าบลท่าวัด 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้อุปโภค-
บริโภค 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลท่าวัด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน จุดท่ี
ด าเนินการ 

ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
ที่ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตรภายในต าบลท่าวัด 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้อุปโภค-
บริโภค 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลท่าวัด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน จุดท่ี
ด าเนินการ 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๕๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๔  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกหนองโปรง่แดง หมู่ที่ 
1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้างเฉลี่ย 120 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 220 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2 เมตร 

 3,000,000  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๒ ขุดลอกล าห้วยขัวน้อย/ล าห้วยหลุ่ง

จาน (ตอนบน) หมู่ที่ 1 (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือขุดลอกล าห้วยที่ต้ืน
และเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 18 เมตร ยาว 
600 เมตร ลึก 1 เมตร 

  300,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๓ โครงการขุดลอกหนองเชือก

สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 
๑๐ 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้างเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร 
ยาวเฉลี่ย  ๒๒๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
๔๔,๐๐๐ ลบ.ม.    

2,900,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 

๔ โครงการขุดลอกคันคูกลางระหว่าง
หนองแวงและหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๒ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

พ้ืนที่ ๕๕ ไร่ ยาว ๑๘๖ 
เมตร กว้าง ๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๕ โครงการขุดลอกหนองแวง หมู่ที่ ๒ 

(จากแผนชุมชน) 
เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

พ้ืนที่ ๕๔ ไร่  ๕,๐๐๐,๐๐๐  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๖ โครงการขุดลอกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๒ 

(จากแผนชุมชน) 
เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้างเฉลี่ย ๗๐ เมตร ยาว
เฉลี่ย ๓๕๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
๓๖,๗๕๐ ลบ.ม.    

2,430,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 



 

 

หน้า ๕๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๔  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๗ โครงการขุดลอกหนองแห้ว หมู่ที่ ๒ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้างเฉลี่ย ๘๔ เมตร ยาว
เฉลี่ย ๒๘๐ เมตร  ลึก
เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
๔๙,๓๐๐  ลบ.ม.    

1,800,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 

๘ โครงการขุดลอกล าห้วยหลุ่งจานจุดนา
นางค าตา-นานายพันธ์  โทแก้ว หมู่ที่ 
3 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๕ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ 
เมตร 

๔๕๐,๐๐๐   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๙ โครงการขุดลอกหนองฉิม  หมู่ที่ ๔ 

(จากแผนชุมชน) 
เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๑๐ โครงการขุดลอกล าห้วยรวงตอนล่าง 

จุดนานายพิชิน  เจริญสุข-บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ ๔ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๒๒ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ 
เมตร 

  500,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๑๑ โครงการขุดลอกล าห้วยก้อม หมู่ที่ 5 

(จากแผนชุมชนล าดับที่ 1) 
เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๒๐ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๑๒ โครงการขุดลอกหนองเพ็ก หมู่ที่ ๕ 

(จากแผนชุมชน) 
เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๙๐ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร ลึก ๒ เมตร 

๙๐๐,๐๐๐   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
 



 

 

หน้า ๕๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๔  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๓ โครงการขุดลอกล าห้วยกุดลาด
ตอนบน หมู่ที่ ๖ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๒๐ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร 

 1,000,000  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๑๔ โครงการขุดลอกล าห้วยกุดลาดช่วง

หลังวัดไทยนิยม หมู่ที่ 6 (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้างเฉลี่ย 9 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

  350,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๑๕ โครงการขุดลอกล าห้วยส้มปุอย หมู่ที่ 

๗ (จากแผนชุมชน) 
เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๒๐ เมตร ยาว 
๔,๐๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๑๖ โครงการขุดลอกท าเลหนองบอน หมู่ที่ 

๗ (จากแผนชุมชน) 
เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 200 เมตร ยาว 
250 เมตร ลึก 1  เมตร 

 3,120,000  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๑๗ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าด้าน

ทิศตะวันตกหนองระเริง หมู่ที่ 8 (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 8 เมตร 
ยาว 110 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 8 เมตร 
ยาว 270 เมตร 

 150,000  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 

๑๘ โครงการขุดลอกหนองย่าปูุ หมู่ที่ 9 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 50 เมตร ยาว 60 
เมตร ลึก 1 เมตร 

  300,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
 
 



 

 

หน้า ๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๔  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๙ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าและคลอง
ระบายน้ าพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบไฟฟูา จากบึงละหานนา-
บ้านโนนไท หมู่ที่ ๘  
(นโยบายผู้บริหาร) 

เพ่ือขุดลอกคลองน้ า
คลองระบายน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

จากบึงละหานนา-บ้าน
โนนไท หมู่ที่ ๘  
 

๓,๐๐๐,๐๐๐   ระยะทาง
คลองสง่น้ า/
คลองระบาย
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ สนง.
ชลประทานที่ 
๖ (ขอนแก่น) 

๒๐ โครงการขุดลอกล าห้วยนาตอนล่าง 
ช่วงนานายดาษ  เมตรสันเทียะ หมู่ที่ 
6 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 20 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 2 เมตร 

 1,500,000  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
๒๑ โครงการขุดลอกล าห้วยกุดลาด ช่วงนา

นายสมควร  - นานางเฉ่ียว หมู่ที่ 6 
เพ่ือขุดลอกหนองน้ าท่ี
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 20 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึก 2 เมตร 

 1,300,000  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
ร่วมกับ อบจ.

ขอนแก่น 
 

๒๒ 
ฝายกักเก็บน้ า 

โครงการฝายแบบลาดเอียงล าห้วยหลุ่ง
จาน จุดนานางเสวียง-นานางเลี้ยง หมู่
ที่ ๑ (จากแผนชุมชน) 

 
เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 20
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

  
2๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

 
ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

 
กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียง 
ล าห้วยขัวน้อย จุดนานางส ารอง-นา
นายทองม้วน หมู่ที่ 1 (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 20
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

200,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 
 



 

 

หน้า ๕๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
๑.๔  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๔ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงล า
ห้วยขัวน้อย จุดนานายค าตัน วงค์ภูดร  
หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 16 
เมตร สูง 2 เมตร ความ
ลาดเอียง 1:1 

250,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียง
ห้วยหลุ่งจาน จุดนานายเคลือบ แก้ว
คอนไทย หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 18 
เมตร สูง 2 เมตร ความ
ลาดเอียง 1:1 

240,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงล า
ห้วยขัวน้อย จุดนานางพลศรี สายานุ
รักษ์ หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 16 
เมตร สูง 2 เมตร ความ
ลาดเอียง 1:1 

 200,000  ปริมาตรน้ าที่
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจุด
นานายหมิก บุพชาติ  หมู่ที่ ๓   (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้างฝายลาดเอียงจุดนา
นายพันธ์  โทแก้ว หมู่ที่ ๓  
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

 ๒๕๐,๐๐๐  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจดุ
นานายหน ู ศรีหาร หมู่ท่ี ๓ (จากแผน
ชุมชน) 

เพื่อใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

 ๒๕๐,๐๐๐  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๓๐ โครงการเสริมความสูงของฝายน้ าล้น
จุดนานายสมาน  อาจธานี หมู่ที่ ๔ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร 

100,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๔  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๓๑ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงล า
ห้วยรวงตอนล่างจุดนานายห่วง  เข่ือน
โพธ์ิ หมู่ที่ ๔ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร สูง 2 เมตร
ยาว 16 เมตร  ความลาด
เอียด 1:1 

200,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๓๒ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงล า
ห้วยไส้ไก่ หมู่ที่ 5 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร สูง 2 เมตร
ยาว 16 เมตร ความลาด
เอียด 1:1 

  200,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๓๓ โครงการซ่อมแซมฝายลาดเอียงจุดทาง
ข้ามไปบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 6 (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ 
เมตร หนา ๐.๑๐ 
(รายละเอียดตามแบบที่
ก าหนด) 

๙๐,๐๐๐   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๓๔ โครงการซ่อมแซมสะพานไม้จุดล าห้วย
นา  จุดนานางสวงน  นาบ ารุง หมู่ที่ 6 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

เปลี่ยนไม้ปูพ้ืนสะพาน
พร้อมซ่อมแซมโครงสร้าง
สะพาน 

๑๕๐,๐๐๐   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๓๕ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจุด
นานายบุญมาก  คงศิลา หมู่ที่ ๗ 
(จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

  200,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๓๖ โครงการขยายฝายน้ าล้นจุดนา      
นายหนูนา ประเสริฐวงษา (ล าห้วย
ส้มปุอย) หมู่ที่ ๗ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

200,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๔  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๓๗  โครงการท าประตูปิดเปิดน้ าจุด
สะพานนานางละออง หมู่ที่ 8 (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

ประตูเปิด-ปิดน้ า ขนาด 
2.50x1 ม. จ านวน 4 
ช่อง 

  600,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๓๘ ก่อสร้างฝายแบบลาดเอียง หมู่ที่๙ จุด
นานางใบ จ่ามีเคน ล าห้วยหลุ่งจาน 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

  350,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๓๙ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงล า
ห้วยหลุ่งจาน จุดนานายสุเทพ ประสัน
แพงศรี  หมู่ที่ 9 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒0
เมตร สูง 2 เมตร ความ
ลาดเอียง 1:1 

80,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๔๐ โครงการซ่อมแซมฝายจุดนานายเย็น  
ศรีบุญโรจน์ (สะพาน 2) หมู่ที่ 9 (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลอดใต้ฝาย ความยาวรวม 
18 เมตร หนา 0.20 
เมตร ลึก 1 เมตร 

 80,000  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๔๑ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงล า
ห้วยขัวน้อยจุดนานางเส็ง  ศิริแวว หมู่
ที่ 10 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 
15 เมตร สูง 2 เมตร 

200,000   ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๔๒ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงล า
ห้วยหลุ่งจาน จุดนานายชุมพล  ศรี
ทวน หมู่ที่ 10 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 
15 เมตร สูง 2 เมตร 

 200,000  ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 
 



 

 

หน้า ๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๔  แนวทางการพัฒนา  ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๔๓ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงล า
ห้วยหลุ่งจาน จุดนานายเลี้ยง  นานันท์
หมู่ที่ 10 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 
15 เมตร สูง 2 เมตร 

  200,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๔๔ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วย
กุดลาด ช่วงนาแม่เฉียว หมู่ที่ 6 (จาก
แผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 
24 เมตร สูง 2 เมตร 

  350,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๔๕ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจุด
นานายประมวล ประมะคัง (ล าห้วย
ส้มปุอย) หมู่ที่ ๗ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

  200,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๔๖ โครงการก่อสร้างฝายภายในต าบลท่า
วัด 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 
ภายในต าบลท่าวัด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนฝายที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๔๗ โครงการซ่อมแซมฝายที่ช ารุด ภายใน
ต าบลท่าวัด 

เพ่ือซ่อมแซมฝายที่ช ารุด หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 
ภายในต าบลท่าวัด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนฝายที่
ช ารุด 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๔๘ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าภายในต าบล
ท่าวัด 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 1 – 10 ต าบลท่า
วัด 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ า
ต าบลท่าวัด 

เพ่ือให้ศูนย์บริการมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ตลอดปี 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจของ
เกษตรกร 

ประชาชนเกิดความรู้
ใหม่และน าไป
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ประกอบอาชีพการเกษตร 

เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
เกษตรกร 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด 100,000   ความพึง
พอใจของ
เกษตรกร 

เกษตรกรได้รับความ
ช่วยเหลือจากภัยพิบัติ
พืชผล 

ส านักปลัด 

๓ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชน
ด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
ท่าวัด 

๔๐,๐๐๐   ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนในต าบลใช้
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันเพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

๔ อุดหนุนโครงการสง่เสริมการปลูกมัน
ส าประหลงัพันธ์ดี 

เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธ์ุ
มันส าประหลังที่ดีในการ
ท าพันธ์ุ 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด   100,000   ความพึง
พอใจของ
เกษตรกร 

เกษตรกรได้รับพันธ์ุ
ข้าวดี 

ส านักปลัด 

๕ อุดหนุนโครงการสง่เสริมสนับสนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
มีรายได้เสริม 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด   100,000   ความพึง
พอใจของ
เกษตรกร 

เกษตรกรมีรายได้เสริม ส านักปลัด
เกษตร
อ าเภอ 

๖ โครงการสง่เสริมกาปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
สุขภาพดี 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด 50,000   ความพึง
พอใจของ
เกษตรกร 

เกษตรกรมีสุขภาพดี ส านักปลัด 



 

 

หน้า ๖๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๗ อุดหนุนโครงการสง่เสริมการใช้ข้าว
ปลูกพันธ์ดี 

เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธ์ุ
ข้าวที่ดี 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด 100,000   ความพึง
พอใจของ
เกษตรกร 

เกษตรกรมีพันธ์ุข้าว
ปลูก 

ส านักปลัด
เกษตร
อ าเภอ 

๘ อุดหนุนโครงการสง่เสริมการเพาะและ
ขยายพันธ์พืชชุมชน 

เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธ์ุ
พืชที่ดี 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด 30,000   ความพึง
พอใจของ
เกษตรกร 

เกษตรกรมีพันธ์ุพืชที่ดี ส านักปลัด 
เกษตร
อ าเภอ 

9 โครงการสง่เสริมการปลูกผักสวนครัว 
ด้านทิศตะวันตกหนองเชือก หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมีผัก
สวนครัวไว้รับประทาน 

ประชาชน หมู่ที่ 10 20,000   ความพึง
พอใจของ
ประชาน 

ประชาชนมีผักสวน
ครัวไว้รับประทาน 

ส านักปลัด 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑ โครงการสง่เสริมกลุ่มอาชีพและเพ่ิม
ศักยภาพของสตรี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 
๒ (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณแก่กลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ หมู่
ที่ 1 และหมู่ที่ ๒ 

30,000   ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีรายได้
เสริม 

ส านักปลัด 

 
 



 

 

หน้า ๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒ โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
ต าบลท่าวัด 

เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะเพ่ิมรายได้ให้กับ
กลุ่มอาชีพ 

ประชาชนกลุ่มอาชีพใน
ต าบลท่าวัด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมรีายได้เสริม 
และทักษะทางอาชีพ
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

๓ โครงกานสง่เสริมพัฒนากลุ่มอาชีพและ
เครื่องมือการเกษตร หมู่ท่ี 7 (จากแผน
ชุมชน) 

เพื่อสนับสนนุ
งบประมาณแก่กลุ่มอาชีพ 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี หมู่
ท่ี 7 

30,000   ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมรีายได้เสริม 
และทักษะทางอาชีพ
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

๔ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน
ด ารงชีวติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลท่า
วัด 

40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้ 

มีหมู่บ้านท่ีใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนนิ
ชีวิตประจ าวนัเพิ่มขึน้ 

ส านักปลดั 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๓  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริการจัดการกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑ กู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจ
ชุมชน 

เพ่ือให้สมาชิกกองทุน
เงินเศรษฐกิจชุมชนได้มี
เงินหมุนเวียนและลงทุน
ด้านอาชีพ 

สมาชิกกองทุนเศรษฐกจิ
ชุมชนต าบลท่าวัด 

250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ า
กว่า30,000
บาท/คน/ปี 

เพ่ือให้สมาชิกกองทุน
เงินเศรษฐกิจชุมชนได้
มีเงินหมุนเวียนและ
ลงทุนด้านอาชีพ 

ส านักปลัด 



 

 

หน้า ๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๓  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริการจัดการกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒ โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน เช่น กลุ่มทอเสื่อกก/ทอผ้า
ฝูาย กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ กลุ่มเลี้ยง
สุกร ฯลฯ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ มีอาชีพเพ่ิมข้ึน 

กลุ่มอาชีพในต าบลท่าวัด ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,000 300,000 ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีรายได้
เสริม 

ส านักปลัด 

๓ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นศูนย์ส่งเสริม
อาชีพและการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

ผู้สูงอายุในชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปในต าบล
ท่าวัด 

30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ/
ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

ยกระดับและพัฒนา
รูปแบบการวัดบริการ
และสวัสดิการทาง
สังคมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด 

๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
กลุ่มอาชีพกองทุน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประชาชน   

เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มอาชีพ
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

กลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล
ท่าวัด 

200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนใน
ต าบลท่าวัด 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
ท่าวัด 

200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนในต าบลท่า
วัดทุกหมู่สามารถฝึก
อาชีพและน าไป
ประกอบอาชีพได้ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๔  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศักยภาพด้านการปศุสัตว์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑ โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ระบาดในสัตว์ 
 

เพ่ือปูองกันโรคระบาด
ในสัตว์ 

สัตว์ในต าบลท่าวัด ทั้ง10  
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละสัตว์
ไม่เป็น โรค
ระบาด 

โรคระบาดในสัตว์ของ
ต าบล 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 7  การสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถ่ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
และส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินไทย 

เพ่ือสืบสานประเพณี
ท้องถ่ินให้คงอยู่ 

ประชาชนในต าบล 
ท่าวัด 

200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีท้องถ่ินคงอยู่ กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ประชาชนในต าบล 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประเพณีท้องถ่ินยังคง
อยู่ 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน
พรรษา 

เพ่ือสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ประชาชนในต าบล 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีท้องถ่ินยังคง
อยู่ 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ โครงการจัดงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพ่ือสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ประชาชนในต าบล ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมโครงการ 

ประเพณีท้องถ่ินยังคง
อยู่ 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ อุดหนุนอ าเภอแวงน้อยโครงการจัด
งานพระราชพิธีและงานพิธีอ าเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

เพ่ืออุดหนุนอ าเภอแวง
น้อย 

ประชาชนอ าเภอแวงน้อย
และต าบลท่าวัด 

10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประเพณีท้องถ่ินยังคง
อยู่ 

ส านักปลัด
ร่วมกับ 

อ.แวงน้อย 
 



 

 

หน้า ๖๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถ่ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๖ โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ
ข้าว 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี 

ประชาชนต าบลท่าวัด 40,000 40,000 40,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประเพณีท้องถ่ินยังคง
อยู่ 

ส่วนการ 
ศึกษาฯ 

๗ อุดหนุนอ าเภอแวงน้อยโครงการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเหล่ากาชาด 
และการจัดงานเทศกาลงานไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น   

เพ่ืออุดหนุนอ าเภอแวง
น้อย 

ประชาชนอ าเภอแวงน้อย 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประเพณีท้องถ่ินยังคง
อยู่ 

ส านักปลัด
ร่วมกับ 

อ.แวงน้อย 

๘ อุดหนุนอ าเภอแวงน้อยโครงการขอ
งบประมาณสนับสนุนงานบุญคูณลาน
สู่ขวัญข้าวอ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี 

ประชาชนต าบลท่าวัดและ
อ าเภอแวงน้อย 

30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประเพณีท้องถ่ินยังคง
อยู่ 

กอง
การศึกษาฯ
อ.แวงน้อย 

๙ อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น โครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

1เพ่ือยกระดับงานไหม
ขอนแก่นสู่ความเป็น
สากลในอนุภูมิลุ่มน้ าโขง
2เพ่ือจัดหารายได้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัด 

ประชานจังหวัดขอนแก่น 5,000   ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

จังหวัดขอนแก่นและ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอ
แก่นมีรายได้จากการ
จัดงานไว้ใช้ส าหรับใน
การด าเนินกิจกรรม
ตามภารกิจของจังหวัด
ขอนแก่น ฯ 

ส านักปลัด 

 
 



 

 

หน้า ๖๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ดนตรี
พ้ืนบ้าน 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ดนตรีพ้ืนบ้าน 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองแวงท่าวัด 

  60,000   60,000   60,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
เรียนรู้ 

เด็ก/เยาวชนเรียนรู้
ดนตรีพ้ืนบ้านมากข้ึน 

อบต.ท่าวัด 
ร.ร.บ้าน

หนองท่าวัด 

๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
โครงกรส่งเสริมการเรียนรู้นาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน 

เพ่ือส่งเสริมการและ
เรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองแวงท่าวัด 

60,000 60,000 60,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
เรียนรู้ 

เด็ก/เยาวชนเรียนรู้
นาฏศิลป์มากข้ึน 

อบต.ท่าวัด 
ร.ร.บ้าน

หนองท่าวัด 

๓ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองแวงท่าวัด 

35,000 35,000 35,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
เรียนรู้ 

เด็ก/เยาวชนเรียนรู้ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มากข้ึน 

อบต.ท่าวัด 
ร.ร.บ้าน

หนองท่าวัด 

๔ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
โครงการฝึกทักษะอาชีพ 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการฝึกทักษะอาชีพ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองแวงท่าวัด 

35,000 35,000 35,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนที่มี
ความรู้ด้าน
การฝึกอาชีพ
มากข้ึน 

เด็ก/เยาวชนมีความรู้
ความสามารถในด้าน
การฝึกอาชีพมากข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนน
โจด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเอง เพ่ือ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

เด็กนักเรียน ร.ร.หนอง
แวงท่าวัด,ร.ร.บ้านรวง
โนนไทโนนโจด,ร.ร.ปุาไม้
อุทิศ๑ (บ้านลาด) 

30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วม
โครงการฯ 

เด็กนักเรียนมีทักษะ 
ในด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 



 

 

หน้า ๖๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๖ อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนน
โจด โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-
จริยธรรม  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม-จริยธรรม 

เด็กนักเรียนบ้านรวงโนน
ไทโนนโจด 

20,000 20,000 20,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
เรียนรู้ 

นักเรียนได้เรียนรู้ด้าน
คุณธรรม-จริยธรรม 

อบต.ท่าวัด 
ร.ร.บ้านรวง
โนนไทโนน

โจด 
๗ อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนน

โจด โครงการเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือ
สร้างทักษะอาชีพและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
อาหารกินและเพียงพอ 

เด็กนักเรียนบ้านรวงโนน
ไทโนนโจด 

40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนที่มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

นักเรียนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีอาหารกินและ
เพียงพอ 

อบต.ท่าวัด 
ร.ร.บ้านรวง
โนนไทโนน

โจด 
๘ อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนน

โจด โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
การท างาน 

เด็กนักเรียนบ้านรวงโนน
ไทโนนโจด 

50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนที่มี
ความรู้ด้าน
การฝึกอาชีพ
มากข้ึน 

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในด้าน
การฝึกอาชีพมากข้ึน 

อบต.ท่าวัด 
ร.ร.บ้านรวง
โนนไทโนน

โจด 

๙ อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนน
โจด โครงการเศรษฐกจิพอเพียง 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กนักเรียนบ้านรวงโนน
ไทโนนโจด 

35,000 35,000 35,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
เรียนรู้ 

เด็ก/เยาวชนเรียนรู้ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มากข้ึน 

อบต.ท่าวัด 
ร.ร.บ้านรวง
โนนไทโนน

โจด 
๑๐ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 

ค่าอาหารกลางวัน 
เพ่ือให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
ท่าวัด ได้รับประทาน
อาหารและเจริญเติมโต
ตามวัย 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองแวงท่าวัด 

1,024,000 1,024,000 1,024,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองแวงท่าวัดได้
รับประทานอาหาร
และเจริญเติมโตตาม
วัย 

กอง
การศึกษาฯ 



 

 

หน้า ๗๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๑ อุดหนุนโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนน
โจดค่าอาหารกลางวัน 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนรวง'โนนไทโนน
โจด ได้รับประทาน
อาหารและเจริญเติมโต
ตามวัย 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
รวงโนนไทโนนโจด 

428,000 428,000 428,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับประทา
อาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านรวงโนนไทโนน
โจดได้รับประทาน
อาหารและ
เจริญเติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๒ อุดหนุนโรงเรียนปุาไม้อุทิศ 1 (บ้าน
ลาด) ค่าอาหารกลางวัน 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนปุาไม้อุทิศ 1 
(บ้านลาด) ได้
รับประทานอาหารและ
เจริญเติบโตตามวัย 

เด็กนักเรียนโรงเรียนปุาไม้
อุทิศ 1 (บ้านลาด) 

80,000 80,000 80,000 จ านวน
นักเรียนทีได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
ปุาไม้อุทิศ 1 (บ้าน
ลาด)ได้รับประทาน
อาหารและเจริญเติม
โตตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๓ โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด 

เพ่ือให้เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด
ได้รับประทานอาหาร
และเจริญเติมโตตามวัย 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด 

577,200 577,200 577,200 จ านวน
นักเรียนทีได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
วัดเจริญเติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๔ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพ่ือให้เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
วัด และนักเรียน
โรงเรียนในเขตต าบลท่า
วัด ได้ด่ืมนมและ
เจริญเติบโตตามวัย 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัดและ
นักเรียนโรงเรียนในเขต 
ต าบลท่าวัด 

962,965 962,965 962,965 จ านวนเด็ก
นักเรียนที่
ได้รับ
ประทาน
อาหารเสริม
(นม) 

เพ่ือให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าวัด และนักเรียนใน
โรงเรียนในเขตต าบล
ท่าวัดได้ด่ืมนมและ
เจริญเติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 



 

 

หน้า ๗๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑๕ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กศูนย์ฯ รู้คุณ
และแสดงความรักต่อ
มารดา 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ท่าวัด 

10,000 10,000 10,000 จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ท่าวัด 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๖ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ในเขตต าบลท่าวัดได้รู้
บทบาทความส าคัญของ
ตน 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลท่าวัด 

60,000 60,000 60,000 จ านนวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลท่าวัดได้รับ
ความรู้บทบาท
ความส าคัญตน 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๗ โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็กได้
ทราบและเข้าใจถึง 
หลักการนโยบายการจัด
การศึกษาฯ 

ผู้ปกครองเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต  ท่า
วัด 

5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองเด็กได้ทราบ
และเข้าใจถึงนโยบาย
การจัดการศึกษาฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๘ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้
ทราบและเข้าใจถึง 
หลักเกณฑ์ นโยบาย 
การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาฯ 

ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  ท่า
วัด ท่ีเข้าใหม่ 

5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองได้ทราบ
และเข้าใจถึง  
นโยบาย การจัดการ
ศึกษาของศูนย์ฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๙ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างาน
ช่วงปิดภาคเรียน 

เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ในช่วงปิด
เทอม 

นักเรียน ,นักศึกษาในเขต
ต าบลท่าวัด 

30,000 30,000 30,000 จ านวน
นักเรียนที่
ท างานช่วง
ปิดเทอม 

นักเรียนนักศึกษาใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ในช่วงปิด
เทอม 

กอง
การศึกษาฯ 



 

 

หน้า ๗๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๐ โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการ
สอน 

เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการ
สอนที ่

จัดสื่อการเรียนการสอน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ
พึงพอใจใน
การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

มีสื่อการเรียนการสอน
ที่เพียงพอส าหรับเด็ก
เล็กใน ศพด.อบต.ท่า
วัด 

กอง
การศึกษาฯ 

๒๑ จ้างเหมารถรับสง่เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่าวัด 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และลดภาระค่าใชจ้่าย
ของผู้ปกครอง 

ประชาชนต าบลท่าวัด 228,000 228,000 228,000 ร้อยละความ
พึงพอใจใน
การใช้บริการ 

อ านวยความสะดวก
และลดภาระค่าใชจ้่าย
ให้กับผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษาฯ 

๒๒ โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
สถานที่เหมาะกับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู ้

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด 

 50,000  ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นสถานที่
เหมาะสมกับการจัด
ประสบกาณณ์เรียนรู ้

กอง
การศึกษาฯ 

๒๓ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ด้านทิศตะวันออก) 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยขณะจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

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

10,000   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่าวัด มี
ความปลอดภัย ขณะ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

๒๔ โครงการฝึกซ้อมปูองกันอุบัติภัยศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.ท่าวัด 

เพ่ือเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินและ
เกิดความปลอดภัย 

ฝึกซ้อมปูองกันอุบัติภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1ครั้ง
ต่อป ี

10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ
พึงพอใจ 

เด็กมีความปลอดภัย
กรณีเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

 

หน้า ๗๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕ จัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้มีวัสดุ,ครุภัณฑ์ 
ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูยน์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าวัด และกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

80,000 80,000 80,000 ร้อยละความ
พึงพอใจใน
การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

มีวัสดุ,ครุภัณฑ์ ใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ท่าวัดการ กอง
การศึกษาฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

๒๖ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา เพ่ือให้มีวัสดุการศึกษา 
ในการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 

วัสดุการศึกษาตาม
รายการที่คณะกรรมการฯ
คัดเลือก 

188,700 188,700 188,700 ร้อยละความ
พึงพอใจใน
การใช้วัสดุ
การศึกษา 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย ท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 

27 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเล็กมี
นิสัยรักการอ่านและใฝุ
เรียนรู้สื่อต่างๆรอบตัว 

จัดกิจกรรมสง่เสริมการ
อ่านตลอดปีการศึกษา 

5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย ท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 

28 โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านเหมาะสม
ตามวัย 

1. ประเมินพัฒนาการเด็ก
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
2.รายงานผู้ปกครอง
ทราบ 

5,000 5,000 5,000 ร้อยละความ
พึงพอใจใน
ผลการ
ประเมิน 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย ท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ  

กอง
การศึกษาฯ 

29 โครงการเด็กเล็กสุขนิสัยดี เพ่ือสร้างเสริมสุขนิสัยที่
ดีแก่เด็กเล็ก 

จัดประสบการณ์สุข
บัญญัติ 10 ประการแก่
เด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กมีสุขนิสัยดี กอง
การศึกษาฯ 



 

 

หน้า ๗๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

30 โครงการกิจกรรม 5 ส ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือฝึกฝนให้เด็กเล็กมี
ระเบียบวินัย 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก
รักความสะอาด 

จัดกิจกรรม 5 ส อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

เด็กเล็กมีระเบียบวินัย
และรักความสะอาด 

กอง
การศึกษาฯ 

31 โครงการหนูน้อย รักษ์โลกใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือปลูกส านึกให้เด็กรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เด็กเล็กได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนจากสถานที่จริง
อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 

5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กมีความรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษาฯ 

32 โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย เพ่ือใช้กิจกรรมบัณฑิต
น้อยสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้เกิดข้ึนระหว่าง
เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด 

5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเด็กเล็ก ครู 
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษาฯ 

33 โครงการตรวจสง่เสริมทันตสุขภาพ เพ่ือลดปัญหาฟันผุใน
เด็กเล็ก 

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ทันตสาธารณสุขแก่
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 

20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กฟันผุไม่เกิน
ร้อยละ 40 

กอง
การศึกษาฯ 

34 โครงการจัดประสบการณโ์ดยเน้นเด็ก
ส าคัญ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ตามความสนใจ 
และความถนัดของ
ตนเอง 

จัดกิจกรรมเน้นเด็กเป็น
ส าคัญโดยจัดผ่านกิจวัตร
ประจ าวันและกิจกรรม
ตามหลักสูตรเด็กปฐมวัย 

5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้รับพัฒนาการ
ตามธรรมชาติและตาม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 



 

 

หน้า ๗๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

35 โครงการปูุย่า ตามยายสอนหลาน เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเล็กได้
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของมรดกทางวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน
อีสาน 

ปูุ ย่า ตายาย สอนเด็กเล็ก
เก่ียวกับมรดกทาง
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถ่ินอีสานอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กตระหนักและ
เห็นคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ินอีสาน 

กอง
การศึกษาฯ 

36 โครงการสง่เสริมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน 

เพ่ือเตรียมความพร้อม
เด็กเล็กให้มีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน 

จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้านภาษาองักฤษ
และภาษาอาเซียนอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

3,000 3,000 3,000 จ านวนครั้ง
ในการจัด
ประสบการ
ณ์ 

เด็กเล็กมีความรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน 

กอง
การศึกษาฯ 

37 โครงการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกับประเทศอาเซียนให้แก่เด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับประเทศ
อาเซียน 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้พ้ืนฐานแก่เด็กเล็ก
เก่ียวกับประเทศอาเซียน 

10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเล็กมีความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับ
ประเทศอาเซียนและมี
ความพร้อมในการก้าว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

กอง
การศึกษาฯ 

38 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

คนท าความสะอาดจ านวน 
1 คน 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้มาใช้
บริการ 

เด็กเล็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

 

หน้า ๗๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

39 โครงการบ ารงุรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้พร้อมใช้งาน
และจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

พัสดุพร้อมใช้งานและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้

5,000 5,000 5,000 จ านวนครั้งที่
ซ่อมแซม 

มีพัสดุที่พร้อมในการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานวิชาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

40 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดประสบการณ ์

เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยในการจัด
ประสบการณ์เด็กเล็ก 

สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยส าหรับการจัด
ประสบการณ์เพียงพอ 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจใน
การใช้
เทคโนโลยี 

มีสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู ้

กอง
การศึกษาฯ 

41 โครงการปรับปรงุระบบการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล 

เพ่ือเก็บข้อมูลของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็น
ระบบ 

จัดเก็บข้อมูลเด็กเล็ก 
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก 

3,000 3,000 3,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

มีข้อมูลเก่ียวกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่เป็น
ระบบ สะดวก ง่ายต่อ
การสืบค้น 

กอง
การศึกษาฯ 

42 โครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
การศึกษาให้กับครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการท างาน 

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ด้าน
การศึกษาสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการท างานเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

43 โครงการอบรมพัฒนาครูด้านเทคนิค
การจัดประสบการณ ์

เพ่ือเพ่ิมเทคนิคการจัด
ประสบการณ์ให้แก่ครู
และผู้ดูแลเด็ก 

จัดอบรมหรือสง่ครูเข้า
อบรมหลักสูตรเทคนิคการ
จัดประสบการณ ์

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

ครูมีเทคนิคการจัด
ประสบการณ ์

กอง
การศึกษาฯ 



 

 

หน้า ๗๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

44 โครงการเพ่ิมทักษะการเขียนแผนการ
จัดประสบการณ ์

เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้
ในการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จัดอบรมหรือสง่ครูเข้า
อบรมหลักสูตรการเขียน
แผนการจัดประสบการณ ์

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

ครูมีทักษะในการเขียน
แผนการจัด
ประสบการณ ์

กอง
การศึกษาฯ 

45 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ภายในสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 3 
เดือนต่อครั้ง 

30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

46 โครงการนิเทศภายใน เพ่ือนิเทศการสอนของ
ครูผู้ดูแลเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ
นิเทศอย่างน้อยภายเรียน
ละ 2 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้รับ
การนิเทศ
การสอน 

ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ด้านการสอนเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

47 โครงการสง่เสริมสนับสนุนการจัดท า
หลักสูตร ศพด.และจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตร 

เพ่ือครูผู้ดูแลเด็กได้
จัดท าแผนประสบการณ์ 
การเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการ
ของเด็ก 

เพ่ือท ากิจกรรม การเรียน
การสอนเด็กเล็กในแต่ละ
วัน 

3,000 3,000 3,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูมีความรู้  
ความสามารถในการ
จัดท าหลักสูตรได้
เหมาะสมกับเด็กในแต่
ละช่วงอายุ 

กอง
การศึกษาฯ 

48 โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมการจัด
ประสบการณ ์

เพ่ือครูได้เรียนรู้วิธีการ
จัดท าสื่อและนวัตกรรม
น าไปสอนเด็กเล็ก 

เพ่ือน าไปใช้จัด
ประสบการณ์การเรียน
การสอนเด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 ร้อยละความ
พึงพอใจใน
การผลิตสื่อ
การเรียนการ
สอน 

ครูสามารถผลิตสื่อการ
เรียนการสอนแก่เด็ก
ได้ 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 

 

หน้า ๗๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

49 โครงการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้
ทุกองค์ประกอบ ของ 
ศมส. 

ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปีละ 1 ครั้ง 

3,000 3,000 3,000 ร้อยละความ
พึงพอใจผล
การประเมิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด ได้รับผล
การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับดี และ
ผ่าน 

กอง
การศึกษาฯ 

50 โครงการจัดเวชภัณฑ์และตู้ยาสามัย
ประจ าบ้าน 

เพ่ือจัดหาเวชภัณฑ์และ
ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 

จัดหายาสามัญประจ า
บ้านและเวชภัณฑ์ 

5,000   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เด็กเล็กได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นก่อน
น าส่งโรงพยาบาล 

กอง
การศึกษาฯ 

51 โครงการปรับปรงุต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้มีสถานที่จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด มีสถานที่
จัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

52 โครงการร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและประเพณีต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

จัดเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและประเพณีต่างๆ 
ของชุมชน 

5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้เรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

53 โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ได้รับประสบการณ์
โดยตรงและได้ท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 

จัดกิจกรรมเด็กเล็กออก
เรียนรู้นอกสถานที่ แหล่ง
ภูมิปัญญาท้องถ่ินปราญช์
ชาวบ้าน 

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

เด็กได้เรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษาฯ 



 

 

หน้า ๗๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

54 โครงการหนูน้อยบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มี
จิตอาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่สาธารณะ 

จัดกิจกรรมเด็กเล็ก
บ าเพ็ญประโยชน์ที่
สาธารณะ เช่น
สวนสาธารณะ วัด ฯลฯ 

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

เด็กได้เรียนรู้การท า
กิจกรรมร่วมกัน และมี
จิตอาสา 

กอง
การศึกษาฯ 

55 โครงการมุมเรียนรู้ผูป้กครอง เพ่ือส่งเสริมผู้ปกครองได้
มีความรู้และการน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

จัดนิทรรศการด้าน
วิชาการและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน 

5,000 5,000 5,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองได้รับความรู้
และได้น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

56 โครงการเย่ียมบ้านผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก 
และเสริมสร้างการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแบบมีส่วนร่วม 

จัดกิจกรรมเย่ียมบ้าน
ผู้ปกครองเดือนละ 1 ครั้ง 

3,600 3,600 3,600 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

การบริหารจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นการ
จัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

57 โครงการประกวดการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอ าเภอแวงน้อย 

เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้
และศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

ประกวดการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอ าเภอแวง
น้อย 

15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษา
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 



 

 

หน้า ๘๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

58 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ด้านการบริหารงานขององค์กร และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูเด็ก
เล็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
อ าเภอแวงน้อย 

เพ่ือเผยแพร่ผลการ
บริหารงานการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครู
และประชาชนทั่วไปได้
ประจักษ ์

จัดนิทรรศการแสดงผล
งานด้านการบริหารงาน
ขององค์กร และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของครู
เด็กเล็กและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอ าเภอแวง
น้อย 

15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้ที่
เข้าร่วม 
โครงการ 

ได้เผยแพร่ผลการ
บริหารงานการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ครูและ
ประชาชนทั่วไปได้
ประจักษ ์

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๘๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๓  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 พัฒนาหน่วยบริการแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนรู้
วิธีการรักษาสุขภาพ 
 

ประชาชนในต าบล 70,000   ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

2 สนับสนุนโครงการแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัว 

เพ่ือสร้างแกนน าการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

ประชาชนในต าบล        20,000   ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีแกนน าส่งเสริม
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพ่ืออุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐานของต าบลท่าวัด 

สาธารณสุขมูลฐานต าบล
ท่าวัด จ านวน 10หมู่บ้าน 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จ านวน อสม.
ที่ได้รับ 

ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด 

4 บริการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการรับบริการแพทย์
ฉุกเฉินประจ า อบต.ท่า
วัด ได้อย่างสะดวก 

ประชาชนในต าบล 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ประชาชน
ที่มารับ
บริการ 

ประชาชนได้รับการ
รักษาเบื้องต้นได้
ทันท่วงที 

ส านักปลัด
หน่วยกู้ชีพ 

5 โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลท่าวัด 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้ง สามารถปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ 

ส านักปลัด 

6 โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือให้สุนัข แมว ได้รับ
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

สุนัข แมว ในต าบลท่าวัด 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 จ านวนสุนัข 
แมว 

สุนัข แมว ไม่เป็นโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

 
 



 

 

หน้า ๘๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๓  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

7 โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด
และวันงดสูบบุหรี่โลก 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้รู้ถึงโทษของยาเสพติด
และบุหรี ่

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
ต าบลท่าวัด 

๓๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เก่ียวกับโทษ
ของยาเสพติดและ
บุหรี่เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

8 โครงการจัดซื้อน้ ายาก าจัดยุงและ
ทรายอะเบท 

เพ่ือก าจัดยุงลายและ
ลูกน้ ายุงลาย 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐  ๕๐,๐๐๐   จ านวนครั้ง
ในการ
ด าเนินการ 

มีน้ ายาก าจัดยุงและ
ทรายอะเบทไว้ปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๘๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๔  แนวทางการพัฒนา  สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานบริการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในเขต อบต. ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลโรค 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

เพ่ือให้อาสาสมัครมี
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

อบรมผู้ที่ต้องการเป็นจิต
อาสาในการดูแลผู้สูงอายุ
และคนพิการในต าบล 

๓๐,๐๐๐   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

อาสาสมัครมคีวามรู้
เพ่ิมข้ึนสามารถดูแล
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ได้อย่างถูกต้อง 

ส านักปลัด 

3 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ปุวยเรื้อรัง แบบบูรณาการ 

เพ่ือเย่ียมผู้สูงอายุและ
คนพิการเพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจ และรูส้ึกไม่ถูก
ทอดทิ้งจากชุมชน 

ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ปุวยเรื้อรังในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าวัด 

๕๐,๐๐๐   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู้สูงอายุและคนพิการ
เกิดขวัญและก าลังใจ
ในการด าเนินชีวิตและ
รู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งจาก
ชุมชน 

ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรหน่วยกู้
ชีพเพ่ิมเติม หลักสูตรการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นการเคลื่อน ย้ายผู้ปุวย 

เพ่ือให้อาสาสมัครหน่วย
กู้ชีพในการปฏิบัติงานกู้
ชีพให้มีความพร้อม 

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

อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ
ในการปฏิบัติงานกู้ชีพ
ให้มีความพร้อม 

ส านักปลัด
หน่วยกู้ชีพ 

5 โครงการปูองกันโรคมือ เท้า ปากเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด 

เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัดไม่ให้เกิดโรค 
มือ เท้า ปาก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด 

๓๐,๐๐๐   จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไม่เป็น โรค มือ 
เท้าปาก 

ส านักปลัด 

 
 



 

 

หน้า ๘๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๕  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 โครงการจัดสง่นักกีฬาตัวแทนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับอ าเภอ จังหวัดขอนแก่น 

เพ่ือส่งนักกีฬาตัวแทน 
อบต.ท่าวัด เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระระดับ
อ าเภอจังหวัด 

ประชาชนต าบลท่าวัด 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เป็น
ตัวแทน
นักกีฬา 

นักกีฬาตัวแทน อบต.
ท่าวัดเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาระดับอ าเภอ 
จังหวัด 

กองการ 
ศึกษาฯ 

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์กฬีาส าหรับ
หมู่บ้าน 

เพ่ือจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับหมู่บ้าน 

ประชาชนต าบลท่าวัด ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
วัสดุอุปกรณ์
กีฬา 

อุปรกรณ์ส าหรับ
หมู่บ้าน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 โครงการว่ิงมินิมาราธอนเฉลิมพระ
เกียรติ 

1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระชนมายุ
86 พรรษา 
2.เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการออกก าลังกาย 

ประชาชนต าบลท่าวัด 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้ร่วม
โครง 

1.เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
พระชนมายุ86พรรษา 
2.เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญการออก
ก าลังกาย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ให้กับเด็ก    ส่งนักกีฬา
ตัวแทน อบต.ท่าวัดเล็ก
ได้เจริญสมวัยและ
สุขภาพร่างกายให้
สมบูรณ ์

เล็กเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด 

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

พัฒนาการให้กับเด็ก
เล็กได้เจริญสมวัยและ
สุขภาพร่างกายให้
สมบูรณ ์

กองการ 
ศึกษาฯ 



 

 

หน้า ๘๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๕  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

5 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 8 ประจ าปี 
2560 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ให้สมบูรณ์แข็งแรงและ
การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนเด็กเล็ก
อบต.ท่าวัด 

40,000 40,000 40,000 จ านวน
นักกีฬา 

ได้ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้สมบูรณ์
และได้จัดกิจ-กรรม
ร่วมกันระหว่าง
ระหว่างองค์กรครอง
ส่วนท้องถ่ินและศูนย์
พัฒนาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

6 โครงการจัดสง่นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ อ.แวงน้อย ครั้งที่ 
6/2560 

เพ่ือให้ประชาชน ผู้น า
หมู่บ้านพนักงาน อปท.
ในเขตอ าเภอแวงน้อยได้
ออกก าลังกายและรู้จัก
กัน 

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

40,000 40,000 40,000 จ านวน
นักกีฬา 

ประชาชน ผู้น า
หมู่บ้านพนักงาน 
อปท.ในเขตอ าเภอแวง
น้อยได้ออกก าลังกาย
และรู้จักกัน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

7 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพ
ติด 

เพ่ือให้ประชาชน
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬา 

ประชาชนต าบลท่าวัด 100,000 100,000 100,000 จ านวน
นักกีฬา 

ประชาชนเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

8 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพ่ือสร้าง
ความปรองดอง 
 

เพ่ือให้เยาวชนมีความ
ปรองดองสามัคค ี

เยาวชน,ประชาชนต าบล
ท่าวัด 

40,000   จ านวน
นักกีฬา 

ประชาชน เยาวชนมี
ความปรองดอง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 



 

 

หน้า ๘๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๕  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

9 โครงการ BIKE FOR DAD ปั่นเพ่ือพ่อ 1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระชนมายุ
89 พรรษา 
2.เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการออกก าลังกาย 

ประชาชนต าบลท่าวัด 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ร่วม
โครง 

1.เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
พระชนมายุ89พรรษา 
2.เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญการออก
ก าลังกาย 

ส านักปลัด 

10 โครงการ BIKE FOR MOM ปั่นเพ่ือแม่ 1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
84 พรรษา 
2.เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการออกก าลังกาย 

ประชาชนต าบลท่าวัด 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ร่วม
โครง 

1.เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
84 พรรษา 
2.เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 

11 โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน  
หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กเยาวชน
และประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 
25 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

  180,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๘๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๕  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

12 โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลงักาย
ของชุมชน หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กเยาวชน
และประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

ประชาชน หมู่ที่ 1   40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 

13 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์สวนสุขภาพ
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์
สวนสุขภาพไว้ออกก าลัง
กายของหมู่บ้าน 

โดยการก่อสร้างถนน   
คสล.กว้าง 2 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15  

  200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

14 โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลงักาย
ของชุมชน หมู่ที่ 2 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กเยาวชน
และประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

ประชาชน หมู่ที่ 2   40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 

15 โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 
 หมู่ที่ 4  (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กเยาวชน
และประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 
25 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

 180,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

16 โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลงักาย
ของชุมชน หมู่ที่ 10 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กเยาวชน
และประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

ประชาชน หมู่ที่ 10   40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 

17 โครงการปรับปรงุคันคูหนองเชือกให้
เป็นที่ออกก าลังกาย (สวนสุขภาพ) หมู่
ที่ 10 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์คัน
คูหนองเชือกไว้ออก
ก าลังกายของหมู่บ้าน 

ปรับเกรดดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.30 

  100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 



 

 

หน้า ๘๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน
ต าบล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
แกนน า 

คณะกรรมการผู้สงูอายุใน
ต าบล 

๕๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

แกนน ามีความรู้
เก่ียวกับการด าเนิน
กิจกรรมและต าแหน่ง
หน้าท่ีของตนเอง 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับคนพิการ เพ่ือให้คนพิการ
ช่วยเหลือตนเองเพ่ิมข้ึน
ได้อีกในระดับหน่ึง 

ผู้พิการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าวัดทั้ง ๑๐ 
หม ู ่บ้าน 

30,000   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้พิการ 

คนพิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการปรับปรงุสถานที่อ านวยความ
สะดวกให้คนพิการ 

เพ่ือปรับปรุงสถานที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวก
ให้คนพิการ 

สถานที่ต่างๆในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าวัด 
-ทางลาด 
-ห้องน้ าพิการ 
-ที่จอดรถส าหรับผู้พิการ 

๕๐,๐๐๐   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้พิการ 

ในต าบลท่าวัดมี
สถานที่อ านวยความ
สะดวกให้คนพิการ
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

4 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ในต าบลได้จัดกิจกรรม
และกล้าแสดงออก 

เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลท่าวัด 

๓๐,๐๐๐   จ านวนเด็ก
และเยาวชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลได้จัดกิจกรรม 

ส านักปลัด 

5 โครงการศูนย์สามวัย เพ่ือด าเนินการจัดต้ัง
ศูนย์สามวัยและจัด
กิจกรรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็ก เยาวชนและ
ผู้ปกครอง 

๓๐,๐๐๐   จ านวนเด็ก 
และเยาวชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

เด็ก เยาวชนและ
ผู้ปกครองได้มีกิจกรรม
ท าร่วมกันมากข้ึน 

ส านักปลัด 



 

 

หน้า ๘๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการภาคประ
ชาน 

ประชาชนในต าบล 
มีสวัสดิการจากการ
รวมกลุ่ม 

๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนในต าบล
ได้รับและมีสวัสดิการ
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

7 โครงการการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เพ่ือให้ความรู้กับเด็ก
และเยาวชนเก่ียวกับ
ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่
พร้อม 

เด็กและเยาวชนในต าบล
ท่าวัด 

๓๐,๐๐๐   จ านวนเด็ก
และเยาวชน
ที่เข้ารับการ
อบรม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลมีความรู้เรื่อง
การต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

ส านักปลัด 

8 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนเรื่องปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
ท่าวัด 

๓๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ประชาชนในต าบลท่า
วัดมีความรู้เรื่องการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

9 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพ่ือด าเนินกิจกรรม
สายใยรักแห่งครอบครัว 

จัดต้ังศูนย์สายใยรักและ
ศูนย์สามวัยในต าบล 

๓๐,๐๐๐   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถจัดต้ังศูนย์
สายใยรัก และศูนย์
สามวัยในต าบล 

ส านักปลัด 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกน
น า 

คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชน 

๓๐,๐๐๐   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แกนน ามีความรู้
เก่ียวกับการด าเนิน
กิจกรรมในต าแหน่ง
ตนเอง 

ส านักปลัด 

 



 

 

หน้า ๙๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

11 โครงการปฏิบัติธรรม เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรม
และน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าวัด 

40,000   ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนตระหนักถึง
คุณธรรมความดีงามมี
หลักธรรมยึดเหนียวใจ 

ส านักปลัด 

12 โครงการบ้านหลังเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมบ้านหลัง
เรียน 

เด็กและเยาวชน ๒๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้า
รับร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

13 โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น เพ่ือให้เยาวชนพ่อ แม่ มี
ความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

พ่อ แม่ ลูก ท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐   จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมีความรัก
ความเข้าใจ 

ส านักปลัด 

14 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เพ่ือให้ประชาชนงด
เหล้าในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

ประชาชนภายในต าบลท่า
วัด 

๓๐,๐๐๐   จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนเข้าใจและ
เห็นโทษของสุรา 

ส านักปลัด 

15 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส อบต.
ท่าวัด 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ  
 ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 

6,600,000 6,600,000 6,600,000 จ านวนผู้
ได้รับเบี้ย
ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,ผู้ปุวย
เอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

ส านักปลัด 

16 อบรมการฝึกอาชีพให้แก่คนยากจน
และผู้ด้อยโอกาส 
 

เพ่ือฝึกอาชีพให้แก่คน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

คนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 



 

 

หน้า ๙๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสรมิด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

17 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรที่
ยากจนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือลดรายจ่ายครัวเรือน
ให้เกษตรที่ยากจน 

ประชาชนในต าบลท่าวัด ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมไม่
ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ 
บาท/คน/ปี 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

18 โครงการ To Be Number one เพ่ือให้ประชาชนได้ออก
ก าลังมีร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนต าบลท่าวัด ๓๐,๐๐๐   ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีร่ายกาย
แข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๙๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑  แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้ตามถนนเส้นหลัก
ของหมู่บ้าน 
 

เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ตาม
ถนน 

ถนนเส้นหลักของหมู่บ้าน 20,000   จ านวนถนน
ที่ท าโครงการ 

ลดภาวะโลกร้อนตาม
ถนน 

ส านักปลัด 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลท่าวัด เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายใน อบต.  

พ้ืนที่ภายใน อบต. 50,000   ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีความสวยงามภูมิ
ทัศน์ภายใน อบต. มี
ความสวยงาม 

ส านักปลัด 

3 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุา
สาธารณประโยชน์ 

ที่สาธารณประโยชน์ 40,000   จ านวนปุาที่
ปลูก 

พ้ืนที่ปุา
สาธารณประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

4 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ตามท่ี
สาธารณะ และตามถนนในต าบลท่า
วัด 

เพ่ืปรับปรุงภูมิทศัน์
ตามท่ีสาธารณะและ
ตามถนนต าบลท่าวัด 

ทีส่าธารณะในต าบลท่าวัด 30,000   จ านวนที่
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

พ้ืนที่สามารถและตาม
มีความสวยงามและมี
ความปลอดภัย 

ส านักปลัด 

5 โครงการสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุา
ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สร้างจิตส านึกในชุมชน
รักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปุาชุมชนต าบลๆละ ๑ 
แห่ง 

๑๐,๐๐๐   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ปุาไม้มีความอุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลัด  

6 โครงการจัดซื้อต้นคูณเพ่ือปลูกในสวน
สุขภาพ หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือปลูกต้นคูณ สร้าง
ภูมิทศัน์ในสวนสุขภาพ 

สวนสุขภาพของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

 20,000  ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ลดภาวะโลกร้อนและ
ความสวยงามร่มรื่น 

ส านักปลัด 



 

 

หน้า ๙๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑  แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

7 โครงการอนุรักษ์ปุาโคกหัวล่อน 
 หมู่ที่ 10 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สร้างจิตส านึกในชุมชน
รักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปุาโคกหัวล่อน หมู่ที่  10 ๑๐,๐๐๐   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ปุาไม้มีความอุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลัด  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 จัดหาถังขยะให้พอเพียงทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชนสะอาด
ปราศจากขยะ 

ทั้ง   10  หมู่บ้าน 70,000   จ านวนถัง
ขยะ 

ชุมชนปราศจากขยะ ส านักปลัด 

2 ฝัง กลบ ขยะ เพ่ือไถกลบขยะ ทั้ง10 หมู่บ้านและ
สถานที่เก็บขยะอบต.
ก าหนด 

50,000 50,000 30,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ชุมชนปราศจากขยะ ส านักปลัด 

3 โครงการรณรงค์สง่เสริมสร้างจิตส านึก
การคัดแยกขยะครัวเรือน 

เพ่ือรณรงคส์ร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนคัด
แยกขยะ 

ทั้ง   10  หมู่บ้าน 30,000   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการคัดแยกขยะ 

ส านักปลัด 

 
 



 

 

หน้า ๙๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๓  แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ์ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 โครงการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือจัดท าแนวเขตให้
ชัดเจน 

ที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 30,000   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ลดการบุกรุกที่
สาธารณะลดลง 

ส านักปลัด 

2 โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณะในเขต อบต. 

เพ่ือจัดท าแนวเขตให้
ชัดเจน 

ที่สาธารณะภายในต าบล 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ลดการบุกรุกที่
สาธารณะลดลง 

ส านักปลัด 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.4  แนวทางการพัฒนา  การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา โดยใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์พร้อมหอสูง 
(ท าเลหนองบอน) หมู่ที่ 7 (จากแผน
ชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ
น้ าประปาใช้ 

จ านวน 1 แห่ง   30,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

2 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์เพ่ือรับ
พลังงานจากแสงอาทิตย์จุดถัง
น้ าประปา หมู่ที่ 2 (จากแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ
น้ าประปาใช้ 

หมู่ที่ 2   100,000 ปริมาตรน้ าท่ี
กักเก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้ถูกสุขอนามัย 

กองช่าง 

 



 

 

หน้า ๙๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๕  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพนัธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 โครงการสง่เสริมการเพาะปลูกผัก
พ้ืนบ้าน ผักสมุนไพร 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกผักพ้ืนบ้าน ผัก
สมุนไพร 

ประชาชนในต าบล 10,000   ร้อยละความ
พึงพอใจ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความรู้
ทางยาสมุนไพร 

ส านักปลัด 

2 โครงการสง่เสริมการเลี้ยงปลาในสระ
น้ าตามไร่นาและหนองน้ าสาธารณะ 

เพ่ือให้ประชาชนมีปลา
เพ่ือบริโภคและจ าหน่าย 

ประชาชนในต าบล 10,000   ร้อยความพึง
พอใจ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนอยู่ดีมีสุขลด
รายจ่ายเพ่ิมรายได้ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๙๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 
5.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 โครงการอบรมกฎหมายควรรูใ้ห้กับ
ประชาชน 
 

เพ่ือรมรมกฎหมายควรรู้
ให้กับประชาชน 

ประชาชนในต าบล 
ท่าวัด จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

50,000   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

2 โครงการประชาคมท้องถ่ินเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาสามปี 

1.เพ่ือจะได้ทราบถึง
ปัญหาและความ
เดือดร้อนจากประชาชน
2.เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนใน
บริหารจัดการขยะ 

ประชาชนในต าบล 
ท่าวัด จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
โครงการมา
จาก
ประชาคม
น าไปปฏิบัติ
จริง 

เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 

ส านักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ิน 

เพ่ือที่จะได้ทราบถึง
ปัญหาและความ
เดือดร้อนจากประชาชน 

ประชาชนในต าบล 
ท่าวัด จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
โครงการที่
ได้มาน ามา
ปฏิบัติ 

เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 

ส านักปลัด 

4 โครงการเลือกต้ังผูบ้ริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และสนับสนุนการเลือกต้ังระดับชาติ 

เพ่ือให้มีการเลือกต้ังฯ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ประชาชนในต าบล 
ท่าวัด จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 จ านวนครั้ง
ในการ
เลือกต้ัง 

มีการเลือกต้ัง กรณี
แทนต าแหน่งว่าง 

ส านักปลัด 

 
 
 



 

 

หน้า ๙๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 
5.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตต าบล เพ่ือช่องทางรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 

1 ศูนย์ 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความ
พึงพอใจผู้มา
ใช้บริการ 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่วงที 

ส านักปลัด 

2 สนับสนุนหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ประจ า
หมูบ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

10 หมู่บ้าน 80,000 80,000 80,000 ความพึง
พอใจในการ
ใช้บริการ 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด 

3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าวัด เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวัด 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ
พึงพอใจใน
การใช้บริการ 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด 

4 จัดท าวารสารเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

เพ่ือเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

2,000 ฉบับ 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความ
พึงพอใจใน
การใช้บริการ 

ประชาชนได้ทราบถึง
ผลการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ส านักปลัด 

5 โครงการก่อสร้างปูายคัทเอ้าท์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

เข้าใจให้กับประชาชนใน
การปูายคัทเอ้าท์ 

ขนาดปูายกว้าง 2.40 ม. 
ยาว 6 ม. จ านวน 3 ปูาย 

100,000   จ านวนปูาย
ประชาสัมพัน
ธ์ 

ประชาชนมีความรู้การ
ใช้คัทเอ้าท ์

กองช่าง 

6 โครงการจัดท าเว็บไซด์ อบต.ท่าวัด เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของ อบต.
ท่าวัด 

เว็บไซด์ อบต.ท่าวัด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจใน
การใช้บริการ 

เว็บไซด์ อบต.ท่าวัด 
ได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับรู ้

ส านักปลัด 

 
 



 

 

หน้า ๙๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 
5.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนนุแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
 แบบ ABC 

เพ่ือด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ  

ประชาชน ท้ัง 10 
หมู่บ้าน 

 60,000  ร้อยละความ
พึงพอผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี 

ส านักปลัด 

2 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพ่ือด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ประชาชนทั้ง 10  
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

3 ส่งเสริมนโยบายประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

เพ่ือด าเนินงานตามนโย
บาลของรัฐ 

ประชาชนทั้ง 10 
หมูบ้าน 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ
พึงพอใจผู้ร่วม
โครงการ 

เศรษฐกิจดีข้ึนและเข้า
ระบบอาเซี่ยน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๙๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 
5.4  แนวทางการพัฒนา  สนับสนนุการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ อบต.ละหานนา 
 

เพ่ืออุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร 

ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ 

25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ
พึงพอใจผู้ร่วม
โครงการ 

มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้
บริการ 

ส านักปลัด 
ร่วมกับ  
อ.แวงน้อย 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประจ าปี ๒๕60 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากร 
 

บุคลากรของ อบต. ๔๐๐,๐๐๐   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรของท้องถ่ินมี
ศักยภาพในการท างาน 

ส านักปลัด 

3 ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานของบุคลากร 
 

บุคลากรของ อบต. ๒๐๐,๐๐๐   จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

บุคลากรของท้องถ่ินมี
ศักยภาพในการท างาน 

ส านักปลัด 

4 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เสริมสร้างศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ 

เพ่ือให้มีวัสดุครุภัณฑ์
ส าหรับบริการประชาชน 

วัสดุครุภัณฑ์ส าหรับ
บริการประชาชน 

๔๐๐,๐๐๐   ร้อยละความ
พึงพอใจในการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ 

มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

5 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร 
อบต.ท่าวัด พร้อม
ตกแต่งภายในอาคาร
และติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ
ในส านักงาน 

อาคารส านักงาน อบต.ท่า
วัด 

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

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
 
 



 

 

หน้า ๑๐๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 
5.4  แนวทางการพัฒนา  สนับสนนุการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรงุและซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
วัด ,ศูนย์พัฒนาอาคารเด็กเล็ก ,อาคาร
ห้องประชุมสภาฯ ,อาคารกู้ชีพ ฯลฯ 

เพ่ือปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารให้มี
ความปลอดภัยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด ,
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
,อาคารห้องประชุมสภาฯ 
,อาคารกู้ชีพ 

๑๑๐,๐๐๐   จ านวนครั้งใน
การซ่อมแซม 

อาคารส านักงานมี
ความปลอดภัย 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. เพ่ือก่อสร้างศูนย์ อปพร. ศูนย์ อปพร. ต าบลท่าวัด 200,000   จ านวนอาคาร ได้ศูนย์ อปพร.ท่าวัด 
พร้อมตกแต่งภายใน
ศูนย์และติดต้ัง
อุปกรณ์ต่างๆภายใน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

8 โครงการปรับปรงุและซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์ฝึกอาชีพ ฯ 

เพ่ือปรับปรุงและ
ซ่อมแซมศูนย์ฝึกอาชีพ 
ฯ 

อาคารศูนย์ฝึกอาชีพฯ ๒๐๐,๐๐๐   จ านวนครั้งใน
การซ่อมแซม 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากศูนย์
อาชีพฯอย่างปลอดภัย 
เช่นการอบรม ประชุม
เป็นต้น 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถยนต์
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

เพ่ือก่อสร้างสถานที่จอด
รถยนต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวัด 

สถานที่จอดรถยนต์ อบต.
ท่าวัด 

250,000   ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้
มาติดต่อ
ราชการ 

บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

10 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการประชาชน
ในด้านต่างๆ 

ในพ้ืนที่ต าบลท่าวัด 20,000   ร้อยละความ
พึงพอใจ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ส านักปลัด 



 

 

หน้า ๑๐๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 
5.4  แนวทางการพัฒนา  สนับสนนุการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

11 โครงการบริการรับช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ประจ าปี 
2560 

เพ่ือให้บริการประชาชน ผู้ที่เสียภาษีของต าบลท่า
วัด 

1,000   ร้อยละความพึง
พอใจประชาชนผู้
เสียภาษี 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองคลงั 

12 โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
ภาษีประเภทต่างๆ ประจ าปี 2560 

เพ่ือให้ทราบทรัพย์สินที่
อยู่ภายในขอบเขต
ปกครองหน่วยงาน 

ระบบแผนที่ภาษี 12,000   จ านวนผู้เข้า
อบรม 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

กองคลงั 

13 โครงการ 5 ส. ในส านักงาน       
อบต.ท่าวัด 

เพ่ือให้ส านักงาน อบต. 
มีความสะอาด เป็น
สัดส่วน 

ส านักงาน อบต.ท่าวัด 20,000   จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

ส านักงานมีความ
สะอาด 

ส านักปลัด 

14 ก่อสร้างรั้ว อบต.ท่าวัด เพ่ือก่อสร้างรั้ว  อบต.
ท่าวัด 

อบต.ท่าวัด 100,000   จุดที่ก่อสร้าง มีรั้วที่มั่นคง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการสง่เสริมประหยัดพลังงาน เพ่ือประหยัดพลังงาน อบต.ท่าวัด 20,000   ร้อยละพลังงาน
ลดลง 

การใช้พลังงานลดลง ส านักปลัด 

16 โครงการก่อสร้างห้องน้ าเพ่ือบริการ
ประชาชน 

เพ่ือให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

อบต.ท่าวัด ๓๐๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ 

บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 

17 โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี เพ่ือให้บริการประชาชน ผู้ที่เสียภาษีของต าบลท่า
วัด 

๕๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจประชาชนผู้
เสียภาษี 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองคลงั 

 
 



 

 

หน้า ๑๐๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 
5.4  แนวทางการพัฒนา  สนับสนนุการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างปูายที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด 

เพ่ือก่อสร้างปูายที่ท า
การองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด 

อบต.ท่าวัด 200,000   ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ 

บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือก่อสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ 

อบต.ท่าวัด 300,000   ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ 

ได้ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 

กองช่าง 

20 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 

เพ่ือให้มี
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศจ านวน 
1 เครื่อง 

20,000   จ านวน 
เครื่องปรับอากาศ 
 

ได้
เครื่องปรับอากาศ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๑๐๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่
(จัดต้ังศูนย์ฯและค่าตอบแทนต้ังจุด
ตรวจ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ต่างๆ 

ประชาชนต าบลท่าวัดและ
ผู้สัญจรไปมา 

25,000 25,000 25,000 ร้อยละของการลด
อุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ส านักปลัด 

2 รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์(จัดต้ังศูนย์และค่าตอบแทน
ต้ังจุดการบริการ) 

เพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ประชาชนต าบลท่าวัดและ
ผู้สัญจรไปมา 

25,000 25,000 25,000 ร้อยละของการลด
อุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ส านักปลัด 

3 ปูายรณรงคป์ระชาสัมพันธ์การปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน   (กึ่งถาวร) 

เพ่ือให้ประชาชนทราบ
และระมัดระวังในการ
สัญจรบนถนน 

ปูายประชาสัมพันธ์
จ านวน 4 ปูาย 

10,000   จ านวนปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน 

ส านักปลัด 

4 ฝึกอบรมมิสเตอร์เตือนภัยหมู่บ้านละ 
2 คน 

เพ่ือให้ประชาชนต าบล
ท่าวัดที่เข้ารับการอบรม
ได้รับได้ทราบและ
ปูองกันเมื่อเกิดภัยต่างๆ 

หมู่บ้านละ 2 คนจ านวน 
10 หมู่บ้านในต าบลท่า
วัด 

60,000   จ านวนผู้อบรม ประชาชนต าบล
ท่าวัดที่เข้ารับการ
อบรมได้ทราบและ
ปูองกันเมื่อเกิดภัย
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

5 โครงการช่วยเหลือสงเคราะหผ์ู้ประสบ
สาธารณภัยต่างๆ 

เพ่ือให้ประชาชนต าบล
ท่าวัดลดและบรรเทา
ความหนาว  

ประชาชนต าบลท่าวัด 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ประสบภัย
ต่างๆ 

ประชาชนต าบล
ท่าวัดลดและ
บรรเทาความ
หนาว  

ส านักปลัด 

 



 

 

หน้า ๑๐๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

6 โครงการสง่เสริมความรู้ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารภัยใน
สถานศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้
ความรู้การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา 

หน่วยกู้ชีพและประชาชน
ในต าบล 
ท่าวัด 

10,000   ความพึงพอใจผู้
อบรม 

ประชาชนได้รับ
ความรู้บริเวณ
บริเวณที่มีจุดเสี่ยง
และหาวิธีปูองกัน
ภัยอันตรายต่างๆ 

ส านักปลัด 

7 โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยอันตราย เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้บริเวณที่มีจุด
เสี่ยงและหาวิธีปูองกัน
ภัยอันตรายต่างๆ 

ประชาชนต าบลท่าวัด 10,000   จ านวนจุดเสี่ยงภัย
อันตราย 

ประชาชนได้รับ
ความรู้บริเวณที่มี
จุดเสี่ยงและหาวิธี
ปูองกันภัย
อันตรายต่างๆ 

ส านักปลัด 

8 โครงการฝึกซ้อมแผนการปูองกันสา
ธารณภัยที่มีความเสี่ยงในพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

เพ่ือได้รับความรู้การ
ปูองกันสาธารณภัยที่มี
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ อบต.
ท่าวัด 

ประชาชนต าบลท่าวัด 50,000   จ านวนผู้เข้า
ฝึกซ้อมสาธารณภัย 

ประชาชนได้รับ
ความรู้บริเวณที่มี
จุดเสี่ยงและหาวิธี
ปูองกันภัย
อันตรายต่างๆ 

ส านักปลัด 

9 อุดหนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองท้องถ่ินและอ าเภอ
แวงน้อย 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
การในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

อ าเภอแวงน้อย 10,000   ร้อยละความพึง
พอใจประชาชน 

ประชาชนทั้งอ า
เถอจัดท าแผน
ปฎิบัติการในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัด 
ร่วมกับ 
อ.แวงน้อย 



 

 

หน้า ๑๐๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

10 โครงการขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัย
จราจร 

เพ่ือให้ความรู้และมีวินัย
ในการขับข่ีและจราจร 

ประชาชนต าบลท่าวัด 30,000   ร้อยละความพอใจ
พึงพอใจประชาชน 

ประชาชนเพ่ือให้
ความรู้และมีวินัย
ในการขับข่ี 

ส านักปลัด 

11 ฝึกอบรมผู้บริหาร ผอ.ศูนย์ อปพร. 
อบต.ท่าวัด 

เพ่ือให้ความรู้ด้าน
อาสาสมัครปูองกันพล
เรือน 

ผู้บริหาร อบต.ท่าวัด 36,000   จ านวนผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร ผอ.ศูนย์ 
อปพร. มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

12 ฝึกสวนสนามอาสาสมัครปูองกันฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือฝึกสวนสนาม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

อปพร. 30,000   จ านวนผู้เข้าฝึก
สวนสนาม 

อาสาสมัคร
ปูองกันฝุายพล
เรือน (อปพร.) ได้
ฝึกสนาม 

ส านักปลัด 

13 ฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยประจ าต าบล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ 

มีทีมกู้ภัยประจ าต าบล 100,000   จ านวนผู้เข้า
ฝึกอบรม 

มีทีมกู้ภัยประจ า
ต าบลช่วยเหลือ
ผู้ปุวยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

14 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการส่งเสริมการ
ปูองกันภัยและเพ่ิมศักยภาพ 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน 

มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มี
ประสิทธ์ิภาพ 

50,000   ร้อยละความพึงพอ
ในวัสดุครุภัณฑ์ 

การช่วยเหลือ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

15 โครงการซ้อมแผนปูองกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง 

พนักงานส่วนต าบล   อป
พร. จ านวน 60 คน 

5,000   จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงานส่วน
ต าบล อปพร. ได้มี
ความรู้ในการ
ปูองกันอุบัติเหตุ 

ส านักปล ัด 



 

 

หน้า ๑๐๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

16 ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.-จัดต้ังใหม่ 
ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.-ทบทวน 

เพ่ือฝึกและทบทวน  
อปพร. 

สมาชิก อปพร.  
ต าบลท่าวัด 

150,000   จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สมาชิก อปพร. 
ต าบลท่าวัด ฝึก
และทบทวน อป
พร. 

ส านักปลัด 

17 ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีถังดับเพลิง เพ่ือใช้ระงับอัคคีภัย
ส านักงาน อบต.ท่าวัด 

มีน้ ายาเคมีดับเพลิงใน
ต าบท่าวัด 

50,000   ร้อยละความพึง
พอใจน้ ายาเคมีถัง
ดับเพลิง 

ประชาชนสามารถ
ระงับอัคคีภัยได้ 

ส านักปลัด 

18 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ตาม
ถนน ต าบลท่าวัด 

เพ่ือเป็นสัญญาณไฟ
จราจร 

ตามถนนในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าวัด 

100,000   จ านวนจุดที่ติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ขับข่ีรถตามถนน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๑๐๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังและบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 อุดหนุนอ าเภอแวงน้อย โครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอแวงน้อย ประจ าปี 2560 

เพ่ืออุดหนุนอ าเภอแวง
น้อย 

ประชาชนในอ าเภอแวง
น้อย 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
อ าเภอแวง
น้อย 

2 อุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี  
๒๕60 

เพ่ืออุดหนุนศูนย์ระดับ
จังหวัด 

ประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
จังหวัด
ขอนแก่น 

3 โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

เพ่ือให้ชุมชนปลดจากยา
เสพติด 

ประชาชนในต าบลท่าวัด 20,000   จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดต้ังผู้ประประสานงานเฝูา
ระวังระดับชุมชน 

เพ่ือให้มีผู้ประสานงาน
ฝูาระวังระดับชุมชน 

ประชาชนในต าบลท่าวัด 100,000   จ านวนผู้
ประสานงานเฝูา
ระวังระดับชุมชน 

ชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดหน่วย อปพร. ในการต้ัง
ด่านตรวจตราและเฝูาระวังในพ้ืนที่ 

เพ่ือตรวจตราและเฝูา
ระวังในพ้ืนที่ต าบลท่าวัด 

ทั้ง 10 หมู่บ้าน 20,000   จ านวนด่านตรวจ
และเฝูาระวังใน
พ้ืนที่ 

ชุมชนปลอดจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

6 โครงการรณรงค์ชุมชนสีขาวปลอดยา
ยาเสพติด 

เพ่ือให้พ้ืนที่ต าบลท่าวัด
เป็นเขตปลอดยาเสพติด 

เขตพ้ืนที่ต าบลท่าวัด 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

10,000   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เขตพ้ืนที่ต าบลท่า
วัดเป็นเขตปลอด
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

 
 



 

 

หน้า ๑๐๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 

เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
กฎระเบียบในการใช้
ถนน 

ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน 30,000   จ านวนประชาชน
สวมหมวกนิรภัย 

ประชาชนรูจ้ักกฎ 
ระเบียบในการใช้
ถนน 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมปูองกันอัคคีภัยใน
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นการปูองกันการ
สูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพย์จากอัคคีภัย 
 

ผู้บริหาร พนักงาน และ
หน่วยกู้ชีพ จ านวน 30 
คน 

7,400   จ านวนผู้อบรม ปูองกันการสูญ
ชีวิตทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินจาก
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๔  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพือ่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑ จัดซื้อกล้องวงจรปิดในส านักงานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด 

เพ่ือสอดส่องดูแลความ
ปลอดความปลอดใน
ส านักงาน อบต.ท่าวัด 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด 

ในส านักงาน จ านวน ๒จุด 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด 

๕๐,๐๐๐   จ านวนกล้องวงจร
ปิด 

พนักงานส่วน
ต าบล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

ส านักปลัด 

 
 



 

 

หน้า ๑๐๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๖.๔  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพือ่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

2 จัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ ต าบลท่าวัด 

เพ่ือสอดส่องดูความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ภายในต าบล
ท่าวัด 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที ๑๐ 
ต าบลท่าวัด 

๑๐๐,๐๐๐   จ านวนกล้องวงจร
ปิดที่ติดต้ัง 

ประชาชนภายใน
ต าบลท่าวัดมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

3 โครงการอยู่เวรสถานทีราชการ เพ่ือสอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยในส านักงาน 
อบต.ท่าวัด และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
วัด 
 

ส านักงาน อบต.ท่าวัด 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าเวร ส านักงาน 
พนักงานส่วน
ต าบลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๑๑๐ 
 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 
๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางแยกบ้านลาด หมู่ท่ี ๖         

ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เช่ือมต่อ  ต าบลโนน
ส าราญ  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖,๐๙๖,๐๐๐ - - ๖,๐๙๖,๐๐๐ กองช่าง 
อบต.ท่าวัด 

2 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ า สระหนองผักบุ้ง หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองแวง
ท่าวัด  ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

๒,๔๓๐,๐๐๐ - - ๒,๔๓๐,๐๐๐ กองช่าง 
อบต.ท่าวัด 

3 โครงการขุดลอกหนองแห้วสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองแวง
ท่าวัด  ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

๑,๘๐๐,๐๐๐ - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง 
อบต.ท่าวัด 

๔ โครงการขุดลอกหนองเชือกสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี ๑ บ้านโคกล่าม 
ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

๒,๙๐๐,๐๐๐ - - ๒,๙๐๐,๐๐๐ กองช่าง 
อบต.ท่าวัด 

๕ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกล่าม หมู่ท่ี ๑ ต าบลท่าวัด  
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  เช่ือมต่อบ้านหลุบกุง หมู่ท่ี ๑๐ ต าบล
โนนจาน  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๖,๗๒๐,๐๐๐ - - ๑๖,๗๒๐,๐๐๐ กองช่าง 
อบต.ท่าวัด 

รวมทั้งสิ้นจ านวน   ๕   โครงการ 29,946,000 - - 29,946,000  

แบบ ผ. 02 



 

 

หน้า ๑๑๑ 
 

รายละเอียดโครงการล าดับที่ ๑ 
๑.  ช่ือโครงการ    ก่อสร้างถนน คสล. สายทางแยกบ้านลาด หมู่ท่ี ๖ ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น เช่ือมต่อ ต าบลโนนส าราญ  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๒. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก้าหนด 
-เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกนัระหว่างต้าบลท่าวัด  

อ้าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น และต าบลโนนส าราญ  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกรวดเร็ว 
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ช่วงท่ี ๑  ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑,๗๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 

๘,๘๐๐  ตร.ม. 
    ช่วงท่ี ๒  ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๗๖๕  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
๓,๘๒๕ ตร.ม.  พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร  ตลอดความยาวถนน 
 

๕.  พื้นท่ีด้าเนินการ   ทางแยกบ้านลาด หมู่ท่ี ๖ ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เช่ือมต่อ ต าบล
โนน   ส าราญ  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

     ๖. วิธีด้าเนินการ 
๑. ก้าหนดการประชุมประชาคม 
๒. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผน 
๓. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. เสนอสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
๕. ประชุมกรรมการประสานแผนระดับอ้าเภอเพื่อพจิารณาโครงการเกินศักยภาพ 

 
     ๗. ระยะเวลาด้าเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
     ๘. งบประมาณด้าเนินการ  ๖,๐๙๖,๐๐๐  บาท 
     ๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวัด 
     ๑๐.  ผลลัพธ์   

๑๐.๑ ประชาชนสัญจรไปมาระหว่างต้าบลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
๑๐.๑ ประชาชนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๑๑๒ 
 

รายละเอียดโครงการล าดับที่ ๒ 
๑.  ช่ือโครงการ    การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า สระหนองผักบุ้ง หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด 

 
๒. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก้าหนด 

-เป็นโครงการฟื้นฟูแหล่งน้้าส้าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคในต้าบล เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
๓.๒ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้้าได้เพิ่มข้ึน 
๓.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าส้าหรับท้าการเกษตร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  กว้างเฉล่ีย ๗๐ เมตร ยาวเฉล่ีย ๓๕๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า ๓๖,๗๕๐ ลบ.ม.    
 

     ๕.  พื้นท่ีด้าเนินการ   สระหนองผักบุ้ง หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด  ต้าบลท่าวัด  อ้าเภอแวงน้อย  จังหวัด 
ขอนแก่น   

     ๖. วิธีด้าเนินการ 
๑. ก้าหนดการประชุมประชาคม 
๒. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผน 
๓. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. เสนอสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
๕. ประชุมกรรมการประสานแผนระดับอ้าเภอเพื่อพจิารณาโครงการเกินศักยภาพ 

 
     ๗. ระยะเวลาด้าเนินการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 
     ๘. งบประมาณด้าเนินการ  ๒,๔๓๐,๐๐๐  บาท 
     ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวัด 
 
     ๑๐.  ผลลัพธ์   

๑๐.๑ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้เพียงพอ ต่อการอุปโภค-บริโภค 
๑๐.๒ ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อการเกษตรท้าให้พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตดีขึ้น 
๑๐.๓ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๑๑๓ 
 

รายละเอียดโครงการล าดับที่ ๓ 
๑. ช่ือโครงการ    ขุดลอกหนองแห้วสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี ๒  บ้านหนองแวงท่าวัด  ต้าบลท่าวัด  อ้าเภอ

แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๒. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก้าหนด 
-เป็นโครงการฟื้นฟูแหล่งน้้าส้าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคในต้าบล เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
๓.๒ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้้าได้เพิ่มข้ึน 
๓.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าส้าหรับท้าการเกษตร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  กว้างเฉล่ีย ๘๔ เมตร ยาวเฉล่ีย ๒๘๐ เมตร  ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า  ๔๙,๓๐๐  ลบ.ม.    
 

๕. พื้นท่ีด้าเนินการ   หนองแห้วสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี ๒  บ้านหนองแวงท่าวัด  ต้าบลท่าวัด  อ้าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

 
๖. วิธีด้าเนินการ 

๑. ก้าหนดการประชุมประชาคม 
๒. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผน 
๓. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. เสนอสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
๕. ประชุมกรรมการประสานแผนระดับอ้าเภอเพื่อพจิารณาโครงการเกินศักยภาพ 

 
     ๗. ระยะเวลาด้าเนินการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
     ๘.  งบประมาณด้าเนินการ  ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท 
     ๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวัด 
 
    ๑๐.  ผลลัพธ์   

๑๐.๑ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้เพียงพอ ต่อการอุปโภค-บริโภค 
๑๐.๒ ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อการเกษตรท้าให้พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตดีขึ้น 
๑๐.๓ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

 
 
 
 



 

 

หน้า ๑๑๔ 
 

รายละเอียดโครงการล าดับที่ ๔ 
๑. ช่ือโครงการ    ขุดลอกหนองเชือกสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี ๑  บ้านโคกล่าม ต้าบลท่าวัด  อ้าเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น 
 

๒. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก้าหนด 
-เป็นโครงการฟื้นฟูแหล่งน้้าส้าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคในต้าบล เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
๓.๒ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้้าได้เพิ่มข้ึน 
๓.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าส้าหรับท้าการเกษตร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  กว้างเฉล่ีย ๒๐๐ เมตร ยาวเฉล่ีย  ๒๒๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐ ลบ.ม.    
 

๕. พื้นท่ีด้าเนินการ   หนองเชือกสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี ๑  บ้านโคกล่าม ต้าบลท่าวัด  อ้าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

 
๖. วิธีด้าเนินการ 

๑. ก้าหนดการประชุมประชาคม 
๒. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผน 
๓. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. เสนอสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
๕. ประชุมกรรมการประสานแผนระดับอ้าเภอเพื่อพจิารณาโครงการเกินศักยภาพ 

 
     ๗. ระยะเวลาด้าเนินการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
     ๘. งบประมาณด้าเนินการ  ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท 
     ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวัด 
 
     ๑๐. ผลลัพธ์   

๑๐.๑ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้เพียงพอ ต่อการอุปโภค-บริโภค 
๑๐.๒ ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อการเกษตรท้าให้พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตดีขึ้น 
๑๐.๓ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

 
 
 
 



 

 

หน้า ๑๑๕ 
 

รายละเอียดโครงการล าดับที่ ๕ 
๑.  ช่ือโครงการ   ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกล่าม หมู่ท่ี ๑ ต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น  เช่ือมต่อ บ้านหลุบกุง หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

๒. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก้าหนด 
-เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง ต้าบลท่าวัด  

อ้าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  และ ต้าบลโนนจาน  อ้าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกรวดเร็ว 
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖,๔๐๐  ตารา
เมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างทางกว้างข้างละ ๑ เมตร  ยาว ๔,๔๐๐ เมตร    
 

๕.  พื้นท่ีด้าเนินการ   หมูท่ี่ ๑  บ้านโคกล่าม  ต้าบลท่าวัด  อ้าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  เช่ือมต่อ  
  บ้านหลุบกุง  หมู่ท่ี ๑๐  ต้าบลโนนจาน  อ้าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
 
๖. วิธีด้าเนินการ 

๑. ก้าหนดการประชุมประชาคม 
๒. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผน 
๓. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. เสนอสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
๕. ประชุมกรรมการประสานแผนระดับอ้าเภอเพื่อพจิารณาโครงการเกินศักยภาพ 
๖. เสนอโครงการเกินศักยภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 
๗. ระยะเวลาด้าเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๘. งบประมาณด้าเนินการ  ๑๖,๗๒๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวัด 

 
๑๐. ผลลัพธ์   

๑๐.๑ ประชาชนสัญจรไปมาระหว่างต้าบลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
๑๐.๒ ประชาชนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 

 
 



 

 

หน้า ๑๑๖ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕60 ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 รวม ๓ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน 
ทางเท้าและทางระบายน้ า 
   ๑.๒ แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟูา แรงต่ า ไฟฟูาสาธารณะ
และไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
   ๑.๓ แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขต
ประปา 

   ๑.๔  แนวทางการพัฒนา ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมท าฝายกักเก็บน้ า 

 
62 

 
29 

 
7 
 

22 
 

 
47,431,000 

 
4,524,000 

 
4,349,000 

 
17,240,000 

 
62 

 
18 

 
2 
 

18 

 
23,737,000 

 
3,770,000 

 
1,500,000 

 
23,250,000 

 
40 

 
18 

 
2 
 

14 

 
12,605,000 

 
4,880,000 

 
1,500,000 

 
5,050,000 

 
164 

 
65 

 
11 

 
54 

 
83,773,000 

 
13,174,000 

 
7,349,000 

 
45,540,000 

รวม 120 73,544,000 100 52,257,000 74 24,035,000 294 149,836,000 
๒) ยุทธศาสตร์การพฒันา  ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิม่ผลผลิตทาง
การเกษตร 
   2.2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
   2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริการจัดการกลุ่มอาชีพและการ
ประกอบอาชีพ 
   2.4 ส่งเสริมศักยภาพด้านการปศุสัตว์ 

 
9 
 

3 
5 
 

1 

 
560,000 

 
120,000 
980,000 

 
20,000 

 
1 
 

2 
5 
 

1 

 
20,000 

 
90,000 
980,000 

 
20,000 

 
1 
 

2 
5 
 

1 

 
20,000 

 
90,000 
980,000 

 
20,000 

 
11 

 
7 

15 
 

3 

 
600,000 

 
300,000 

2,940,000 
 

60,000 
รวม 18 1,680,000 9 1,110,000 9 1,110,000 36 3,900,000 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

 

หน้า ๑๑๗ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕60 ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3)  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
   3.1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ินและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถ่ิน 
   3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
   3.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
   3.5  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   3.6 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริม
ครอบครัวเข้มแข็ง 

 
9 
 

58 
8 
5 

10 
18 

 

 
505,000 

 
4,727,465 
605,000 
206,030 
430,000 

7,330,000 

 
8 
 

55 
4 
1 

10 
1 

 
500,000 

 
4,512,465 
435,000 
80,000 
570,000 

6,600,000 

 
8 
 

54 
4 
1 

15 
1 

 
500,000 

 
4,462,465 
435,000 
80,000 
990,000 

6,600,000 
 

 
25 

 
167 
16 
7 

35 
20 

 
1,505,000 

 
13,702,395 
1,475,000 
366,030 

1,990,000 
20,530,000 

รวม 108 13,803,495 79 12,697,465 83 13,067,465 270 39,568,425 
4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
   4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
   4.3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการปูองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ 
   4.4 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
   4.5 แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์และพันธุ์ปลา 

 
6 
 

3 
2 
 
- 
2 

 
160,000 

 
150,000 
60,000 

 
- 

20,000 

 
1 
 

1 
1 
 
- 
- 

 
20,000 

 
50,000 
30,000 

 
- 
- 

 
- 
 

1 
1 
 

2 
- 

 
- 
 

30,000 
30,000 

 
130,000 

- 

 
7 
 

2 
4 
 

2 
2 

 
180,000 

 
230,000 
120,000 

 
130,000 
20,000 

รวม 13 390,000 3 100,000 4 190,000 17 680,000 
 



 

 

หน้า ๑๑๘ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕60 ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบรหิาร 
   5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
   5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
ทันท่วงที 
   5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
   5.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

 
4 
6 
 

2 
 

20 

 
230,000 
335,000 

 
220,000 

 
7,428,000 

 
3 
5 
 

3 
 

1 

 
180,000 
325,000 

 
280,000 

 
25,000 

 
3 
5 
 

2 
 

1 

 
180,000 
325,000 

 
220,000 

 
25,000 

 
10 
16 

 
7 
 

22 

 
590,000 
805,000 

 
720,000 

 
7,478,000 

รวม 32 8,213,000 12 810,000 11 660,000 55 9,593,000 
6)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและ
การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
   6.1 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   6.2 ส่งเสริมมาตรการปูองกันเฝูาระวังรักษาและบ าบัดผู้เสี่ยงติดยา
เสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
   6.3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหา
ความรุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ  อุบัติภัยและอาชญากรรม 
   6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 

18 
6 
 

2 
 

3 

 
 

1,251,000 
190,000 

 
37,400 

 
180,000 

 
 

3 
2 
 
- 
 

1 

 
 

550,000 
40,000 

 
- 
 

30,000 

 
 

3 
2 
 
- 
 

1 

 
 

550,000 
40,000 

 
- 
 

30,000 

 
 

24 
10 

 
2 
 

5 

 
 

2,351,000 
270,000 

 
37,400 

 
240,000 

รวม 29 1,658,400 6 620,000 6 620,000 41 2,898,400 
รวมทั้งสิ้น 320 99,288,895 209 67,594,465 187 39,682,465 713 206,475,825 

 



 

 

หน้า ๑๑๙ 
 

ส่วนที่ ๔ 
แนวทางการติดตามประเมนิผล 

 
๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง   
และความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับพันธกิจ  ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนา
นั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

๑.๑ การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด 
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(๑) ความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(๒) ความเพียงพอ ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(๓) ความก้าวหน้า กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล      
(๔) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช้โดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพ  
(๕) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ  
(๖) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมท่ีมีต่อ

กลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(๗) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดท่ีก าหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา 

๑.๒ การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(๑) การประเมินผลกระบวนการ  หรือการประเมินประสิทธิภาพ  
(๒) การประเมินผลโครงการ หรือการประเมินประสิทธิผล  
(๓) การประเมินผลกระทบ  

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนส้ินสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัดได้ 
๔.๒  ระเบียบ ว ิธีในการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  หมวด ๖  การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ ๒๘, ข้อ ๒๙, ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ 
  ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก 
หนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ ๓๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 

ขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ 

ติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ข้อ ๓๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
  วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

๑. ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
๓. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง  วิธีการ  และเครื่องมือส าหรับการติดตามและเมินผล 
๔. ประชุมช้ีแจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพื้นท่ีจริง 
๕. ลงพื้นท่ีส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด 
๖. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตามกรอบ 

แนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 

๑. การใช้แบบสอบถาม 
๒. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
๓. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
   5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 
   5.4 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
   5.5 เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) 3 
   5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
   5.8 มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 
  5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 
   5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 
   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 4 
   5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 
   5.13 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
๑. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นท่ีต้อง
มีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 
2 ด้านคือสภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้
รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ 

๑๐ 
 

 

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่นการวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 
 
 
 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

10  

4. แนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการ 
บูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
พื้นท่ีติดต่อกัน 

10  

 



 

 

หน้า ๑๒๔ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

 
5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มี
ความเหมาะสมกับ
โครงการ 
 
 
 
5.4 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ซื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3)ระบุส่ิงท่ีต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใคร
คือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5  

ก าหนดเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสาม
ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ 
(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

3  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ 1)ความประหยัด 
(Economy) 2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 3)ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) และ 
5) ความโปร่งใส (Transparency) 

4  
 
 



 

 

หน้า ๑๒๕ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
5.8 มีงบประมาณท่ีผ่าน
มา 3 ปีย้อนหลังตามความ
เป็นจริง 
 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
5.10 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดท าโครงการ 
 
5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.13 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักสอดคล้อง
กับ แบบ ยท.03 และ
แบบ ยท.04 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5  

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปี ย้อนหลังตามหลัก
ความเป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้
แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการท่ี
ต้ังขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตท่ีก าหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี 

3  

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาครอบคลุมท้ัง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 

5  

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
 

5  

ตัวชี้วัด (KPI) ท่ีก าหนดท่ีเกิดจากวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 
 

4  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ท่ีตอบผลว่า
ด าเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามช่ือของโครงการท่ีได้
ต้ังไว ้

5  

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึง่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

5  

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ
แบบ ผ.01 จะต้องถูกต้อง ตรงกับทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

3  

 รวมคะแนน 100  
 


