
 
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่๘ 

 

 

 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   ซึ่งได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ด าเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมท้ัง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕)  เมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไปแล้วนั้น   แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรม บางโครงการท่ีไม่ได้บรรจุไว้และยังไม่ตรงกับ
รายละเอียดของโครงการ ด้ังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
๒๕๖๑– ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๘  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตาม
นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ต่อไป 

 
          

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
        กรกฎาคม   ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   ซึ่งได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ด าเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมท้ัง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปแล้ว
นั้น   แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรม บางโครงการท่ียังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนและไม่ตรงกับ
รายละเอียดของโครงการ ด้ังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑– ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี ๘  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๘ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙ 

 
๑,๖๘๙,๗๐๐ 

 
3๒ 

 
๑5,238,๐๐๐ 

 
๔๑ 

 
๑๗,๑๖๙,๗๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๒ 

 
๖๐,๐๐๐ 

รวม - - - - - - - - ๓๔ ๑5,298,๐๐๐ ๔๓ ๑๖,๙๘๗,๗๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - ๙ ๑,๖๘๙,๗๐๐ ๓๔ ๑๕,๒๙๘,๐๐๐ ๔๓ ๑๖,๙๘๗,๗๐๐ 
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แบบ  ผ.01 



 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๘ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
1.2 แผนงานการเกษตร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
5 

 
- 

897,000 

 
1๔ 
3 

 
6,๑๐๔,500 
565,000 

 
1๔ 
๘ 

 
6,๑๐๔,500 
๑,๔๖๒,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

             
รวม - - - -   5 ๘๙๗,000 ๑๘ ๖,๗๖๙,๕๐๐ ๒๓ ๗,๖๖๖,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - - -   5 ๘๙๗,000 ๑๘ ๖,๗๖๙,๕๐๐ ๒๓ ๗,๖๖๖,๕๐๐ 
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แบบ  ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม คร้ังที่ ๘ 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

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

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 

ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ วัตต์
ส าหรับประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ 
บ้านโคกล่าม 

เพ่ือผลิตน้ าประปา
หมู่บ้านใช้อย่างทั่วถึง 
และประหยัด
กระแสไฟฟ้า 

ติดต้ังพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า ๕,๐๐๐ วัตต์ 

- - - - ๓๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการประปา
หมู่บ้าน 

ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

2 โครงการลงหินคลุกถนน สาย
หนองครอง-ถนนลาดยางหลุบกุง 
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๖๘๐ ตรม. 

- - - ๑๒๓,๗๐๐ - ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
แยกหนองแดง –บ้านนางสัมฤทธ์ิ 
ช านิสูงเนิน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

- - - - ๓๓๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ วัตต์
ส าหรับประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ 
บ้านหนองแวงท่าวัด 

เพ่ือผลิตน้ าประปา
หมู่บ้านใช้อย่างทั่วถึง 

และประหยัด
กระแสไฟฟ้า 

ติดต้ังพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อย
กว่า ๕,๐๐๐ วัตต์ 

- - - - ๓๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการประปา
หมู่บ้าน 

ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

4 

แบบ  ผ.02 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

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

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย

การเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายจากบ้านนายสุวัฒน์ ประ
วาระณา-บ้านนายบุญจันทร์ ประ
โพธ์ิศรี หมู่ที่ ๒   

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘ 
เมตร หนา  ๐.๐๕ เมตร 

- - - ๒๖๐,๐๐๐ - ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กอลช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย
การเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายจากบ้านนายน้อย ประวันจะ-
วัดเทวราช  หมู่ที่ ๒   

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

- - - ๑๘๐,๐๐๐ - ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรจากโรงสีชุมชน หมู่ที่ 
๙ –นานายประกอบ นากูล  

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร - - - - ๓๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพ่ือการเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ข้างโรงสีชุมชน  หมู่ที่ ๓ บ้านโนน
สะอาด 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  

- - - - ๑๑๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรจากบ้านบุญเลี้ยง  
แสนน้อย –นานายศรีศักด์ิ รักษา
พงษ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด  
 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ระยะทาง  ๘๐๐ เมตร  - - - - ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพ่ือการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

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

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
10 โครงการลงหินคลุกถนน สาย

จากหนองผักบุ้ง-ถนนลาดยาง
ไปแวงน้อย  หมู่ที่ ๑๐  บ้าน
โคกล่าม 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๒ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๑๖๘ ตรม. 

- - - ๑๑๐,๐๐๐ - ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

11 โครงการติดต้ังพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๕,๐๐๐ วัตต์ส าหรับประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านโนน
สะอาด 
 

เพ่ือผลิตน้ าประปา
หมู่บ้านใช้อย่างทั่วถึง 
และประหยัด
กระแสไฟฟ้า 

ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ 
วัตต์ 

- - - - ๓๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการประปา
หมู่บ้าน 

ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

12 โครงการติดต้ังพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๕,๐๐๐ วัตต์ส าหรับประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกล่าม 
 

เพ่ือผลิตน้ าประปา
หมู่บ้านใช้อย่างทั่วถึง 
และประหยัด
กระแสไฟฟ้า 

ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ 
วัตต์ 

- - - - ๓๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการประปา
หมู่บ้าน 

ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๑๐ 
 นานายชู หันแจด หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านโคกล่าม  

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๓๕๐ เมตร  

- - - - ๑๐๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในเพ่ือการเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการลงหินคลุกถนน จาก
สวนนางเลี้ยง ไกลวัน-นานาง
ทองมา โกสัย  หมู่ที่  ๙ บ้าน
รุ่งตะวัน 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๔๐๐ 
ตรม. 

- - - - ๓๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

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

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
15 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 

จุดบ้านนางบัวศรี โฮมภิรมย์ 
หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๘๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖  
ตรม. 

- - - - ๑๑๘,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

16 โครงการลงหินคลุกถนน สาย
นายน าชัย อ าไพวรพินิจ-โนน
หินแห่ หมู่ที่ ๓ บ้านโนน
สะอาด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๕,๖๐๐ ตรม. 

- - - ๔๑๒,๐๐๐ - ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการลงหินคลุกถนน จาก
นานายชู  หันแจด-
ถนนลาดยางหลุบกุง หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านโคกล่าม 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๒,๔๐๐ ตรม. 

- - - ๑๗๖,๗๐๐ - ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อระบายน้ า จาก
สวนนางนงนุช –ล าห้วยกุด
ลาด หมู่ที่ ๖ บ้านลาด 
 
 
 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ 
เมตร พร้อมบ่อพัก และเท
คอนกรีตทับ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทางรวม ๑๖๕ เมตร  

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ระยะทาง  ๑๕๖ 
เมตร  

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

19 โครงการวางท่อระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๗ บ้าน
หนองโกน้อย  
 

เพ่ือให้มีระบบประปา
หมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง 

วางท่อ PVC ขนาด Ø ๒น้ิว 
ระยะทาง ๖,๑๙๓ เมตร 

- - - - ๔๙๐,๐๐๐ ระยะทาง ๒,๐๐๐
เมตร 

ประชาชนมีระบบ
ประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

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

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
20 โครงการวางท่อระบายน้ า จาก

นานานายแล อาจธานี –บ้าน
นายชูเกียรติ ศรีทอง หมู่ที่ ๘ 
บ้านโนนไท 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ Ø ๐.๘๐ เมตร ความ
รวม ๑๒๖ เมตร 

- - - ๑๘๐,๐๐๐ - ระยะทาง  ๑๒๖ 
เมตร  

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างประตู ปิด-
เปิดน้ าจุดนานายดอน ขาม
โนนวัด หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไท 

เพ่ือเก็บกักน้ าใช้ใน
การเกษตร  

1 จุด  - - - - ๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าท่ีกัก
เก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตร 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ า
แบบไร้ท่อ สายบ้านนายถนอม 
ขามค า –บ้านนางอ่อน นาชม 
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว ๑๐
7 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมก่อสร้างระบบระบาย
น้ าแบบไร้ท่อ กว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว 
107 เมตร 

- - - ๑11,300 - ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

23 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์  
อบต.ท่าวัด 
 
 
 
 
 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายค่า
กระแสไฟฟ้า 

ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ Kwอุปกรณ์
ควบคุมการประจุแบเตอรี่
อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า
อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้า
กระชากอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างและเต้ารับอุปกรณ์
ควบคุมการตัด-ต่อวงจรไฟฟ้า
กล่องควบคุมไฟฟ้าหลักและ
แผงควบคุมไฟฟ้าตู้แสดงค่า
ทางไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง
เบื้องต้นสายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง 

    ๔๙๐,๐๐๐ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
ค่ากระแสไฟฟ้า
รายเดือนลดลง
ประมาณ 5,400
บาทต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายค่า
กระแสไฟฟ้าท่ี
สูงข้ึนต่อเดือนมี
จ านวนลดลง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

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

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
24 โครงการขุดลอกหนองโปร่ง

แดง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๗๒๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
๑๓,๒๘๔ ลบ ม.  

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ความลึกของสระ
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
แยกทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ขก ถ ๑๐๐๘๑ หมู่
ที่ ๕ บ้านโนนโจด 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๕ 
เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๑.๒๐ 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า ๗,๔๐๘ ลบ ม. 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สาย ขก ๔๐๒๙ 
บ้านโคกล่าม-หนองม่วง หมู่ที่ 
๑ บ้านโคกล่าม  
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๙,๖๐๐ ตร ม. 

- - - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

27 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านโคกล่าม-
หลุบกุง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตรไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕  

- - - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

28 โครงการลงหินคลุกถนนสาย
แยกป่าช้าสาธารณะ-นานางอ า
พร  รักชาติ หมู่ที่ ๑ บ้านโคก
ล่าม 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  

- - - - ๕๒๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
9 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

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

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
29 โครงการลงหินคลุกสายจาก

บ้านโนนสะอาด-บ้านโนนโจด 
ตามล าห้วยไส้ไก่  หมู่ที่ ๕ 
บ้านโนนโจด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

30 โครงการลงหินคลุกสายจาก
บ้านโนนสะอาด-สระสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
หนองแดง-โสกดินแดง หมู่ที่ ๑ 
บ้านโคกล่าม 
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
สูงเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๓๔ 
ลบ ม. 

- - - - ๓๗๘,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
โคกหัวล่อน-ท าเลทางขวาง  
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๘๕ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
สูงเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๓๔ 
ลบ ม. 

- - - - ๓๗๒,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

33 โครงการขุดลอกล าห้วยนา หมู่
ที่ ๖ บ้านลาด 
 

เพ่ือขุดลอกล าห้วยที่
ต้ืนเขินและเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร 

กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร  

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าท่ีกัก
เก็บน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 
10 

 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

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

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
34 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย

หนองโปร่งแดง  หมู่ที่ ๑ บ้าน
โคกล่าม 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
สูงเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๓๔ 
ลบ ม. 

- - - - ๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

35 โครงการขุดลอกล าห้วยหลุ่ง
จาน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด 

เพ่ือขุดลอกล าห้วยที่
ต้ืนเขินและเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร 

กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าท่ีกักเก็บ
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

36 โครงการยกรูปถนนดินสายนา
นายมิตร  เป่าตัว-วัดใหม่ไตร
มิตร 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  

- - - ๑๓๖,๐๐๐ - ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
หนองบอน-ท าเลทางขวาง  
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๘๕ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
สูงเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๓๔ 
ลบ ม. 

- - - - ๓๗๒,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
11 

 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

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

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
3๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

โดยการปูทับด้วยแอสฟัสท์ติก 
ภายในที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวัด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ตรม. 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

3๙ โครงการทาสีรั่วที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
วัด 

เพ่ือความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ขนาดพ้ืนที่ ๑,๗๓๔ ตรม.  - - - - ๓๐,๐๐๐ ความยาวของรั่ว รั่วมีความสวยงาม กองช่าง 

๔๐ โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน อบต.ท่าวัด 

เพ่ือให้สวยงาม
เรียบร้อย เป็นสัดส่วน 

ขนาดพ้ืนที่ ๑๓๖ ตรม.  - - - - ๒๕๐,๐๐๐ พ้ืนที่ส านักงาน อาคารส านักงานมี
ความสวยงามเป็น
ระเบียบมากข้ึน 

กองช่าง 

๔๑ โครงการปรับปรุง ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวัด 

เพ่ือความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ขนาดพ้ืนที่ ๑๒๐ ตรม. - - - - ๒๐๐,๐๐๐ พ้ืนที่ห้องประชุม
สภาฯ 

ห้องประชุมสภามี
ความสวยงามเป็น
ระเบียบมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ การพัฒนาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

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

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๔๒ โครงการส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ 
เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้ฝึก
ทักษะทางด้านอาชีพ
เสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส - - - - ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

๔๓ โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนภายในต าบลท่าวัด 

- - - - ๓๐,๐๐๐ จ านวนของ
ประชาชนที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ได้บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ  ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ ๘ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดอ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางนงลักษ์ โททวง 
–ถนนลูกรังไปบ้านหนองโก
น้อย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

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

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางนงลักษ์ โททวง 
–ถนนลูกรังไปบ้านหนองโก
น้อย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๒๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๙๐๐  ตรม. 

- - - - ๔๙๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๔ 
 



แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้ายนายทราย 
จันทะดวง-ศาลปูตา  หมู่ที่ 
๓  บ้านโนนสะอาด 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

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

- - - ๒๒๐,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้ายนายทราย จันทะดวง-
ศาลปูตา  หมู่ที่ ๓  บ้าน
โนนสะอาด 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

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

- - - - ๒๒๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 

๑๕ 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการลงหินคลุกจากโสก
ดินแดง – ดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 
๑ บ้านโคกล่าม 

เพ่ือใช้ในการขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  

- - - ๗๐๐,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการลงหินคลุกจากโสก
ดินแดง – นานายสมบูรณ์ 
ประวะเค หมู่ที่ ๑ บ้านโคก
ล่าม 

เพ่ือใช้ในการขน
ถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

- - - - ๒๗๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

 
๑๖ 

 
 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายจากถนนลาดยาง 
๒๒๔๖-บ้านนายคมสัน โท
รัตน์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง
แวงท่าวัด 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - ๑๓๒,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายจากถนนลาดยาง 
๒๒๔๖-บ้านนายคมสัน โท
รัตน์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง
แวงท่าวัด 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๑๓๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

๑๗ 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการลงหินคลุกจาก
บ้านนายประสาน สาโล-
นานายวัชกร วานิด หมู่ที่ 
๒ บ้านหนองแวงท่าวัด 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร  

- - - - ๓๘๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการลงหินคลุกจาก
บ้านนายประสาน สาโล-
นานายวัชกร วานิด หมู่ที่ 
๒ บ้านหนองแวงท่าวัด 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 

- - - - ๒๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

1๘ 
 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ โครงการวางท่อส่งน้ า
เข้าหนองสระสี่เหลี่ยม
จากจุดนานายพิสัน อัค
รินทร์  หมู่ที่ ๓ บ้านโนน
สะอาด 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
ใช้ทางการเกษตร/
ผลิตประปา
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์ Ø๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ ความยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 

แก้ปัญหาภัยแล้ง กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ โครงการวางท่อส่งน้ า
จากฝายล าห้วยหลุ่ง
จานตอนล่างจุดนา
นายพิสัน อัครินทร์– 
สระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ 
บ้านโนนสะอาด 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
ใช้ทางการเกษตร/
ผลิตประปา
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์ Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว 
๓๐๐  เมตร   

- - - - ๑๘๐,๐๐๐ ความยาว 
๓๐๐ เมตร  

แก้ปัญหาภัยแล้ง กองช่าง 

1๙ 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 
โครงการวางท่อส่งน้ าด้าน
ทิศตกหนองแห้ว  หมู่ที่ ๓ 
บ้านโนนสะอาด 
 

เพ่ือกักเก็บน้ า
เพ่ือใช้ทาง
การเกษตร/ผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์ Ø 
๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร   

- ๒๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

- - - ความยาวของ
ท่อระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อส่งน้ าสาย
ข้างโรงสีชุมน  หมู่ที่ ๓ บ้าน
โนนสะอาด 
 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์ Ø 
๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐  
เมตร   

- - - - ๙๗,๐๐๐ ความยาว ๗๐ 
เมตร  

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 
 
 

๒๐ 
 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางสาย ท าดิบ -
บ้านนายประสิทธ์ิ 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางสาย ท าดิบ-
บ้านนายสมัย อินตะมนต์ 
หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ ตรม. 
 

- - - ๖๓,๘๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

๒๑ 
 
 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ่อประปาเก่า – บ้านศิริ
โยธิน ทับศรีแก้ว  หมู่ที่ ๓ 
บ้านโนนสะอาด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - ๔๐๐,๐๐๐ -  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ่อประปาเก่า – บ้าน
นายศิริโยธิน ทับศรีแก้ว  
หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสะอาด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ ตรม. 
 

- - - - ๑๘๗,๕๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

2๒ 
 
 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
โดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนก
รีต สายจากบ้านนายวาริ
นทร์ ศรีโพธ์ิ –บ้านนางชั้น  
คนคิด หมู่ที่ ๔ บ้านรวง 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - ๓๘๐,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายจากบ้านนายวารินทร์ 
ศรีโพธ์ิ –บ้านนางชั้น  คนคิด 
หมู่ที่ ๔ บ้านรวง  

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๙๑๕  ตรม. 
 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

2๓ 
 
 



 
 

แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อรสร้าง คสล. 
จากบ้านนางส าอาง ตาเกิด-
นายวีระ  แทนรินทร์  หมู่ที่ 
๔ บ้านรวง 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - - ๔๔๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายจากบ้านนางส าอาง ตา
เกิด–บ้านนายวีระ  แทนริ

นทร์ หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้

สะดวก 

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า ๗๗๕  ตรม. 
 

- - - ๔๒๖,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

2๔ 
 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการลงหินคลุกจากนา
นายพุทธ  โพธ์ิกลาง-สะพาน
โยธา หมู่ที่ ๔ บ้านรวง 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร  

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการลงหินคลุกสายนา
นายพุทธ  โพธ์ิกลาง-สะพาน
โยธา หมู่ที่ ๔ บ้านรวง 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้

สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐  
ตรม. 

 

- - - - ๔๕๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

2๕ 
 
 



แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 
หมู่ที่ ๕ บ้านโนนโจด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - ๔๔๐,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
โดยการปูแอสฟัสท์ติก สาย
รอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ หมู่ที่ 
๕ บ้านโนนโจด  

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้

สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๒๐๐ ตร ม. 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

2๖ 
 
 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายวิชัย ชาวสวน 
– ล าห้วยกุดลาด หมู่ที่ ๖ 
บ้านลาด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - 
- ๘๘,๐๐๐ ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายวิชัย ชาวสวน 
– ล าห้วยกุดลาด หมู่ที่ ๖ 
บ้านลาด 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้

สะดวก 

กว้าง ๕  เมตร ยาว ๒๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ ตรม. 

 

- - - - ๖๖,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

2๗ 
 
 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านานบัญชา กลิ่น
นวล-บ้านนางทองจันทร์ นา
เพ็ก หมู่ที่ ๖ บ้านลาด 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - ๕๕๐,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านายบัญชา กลิ่นนวล-
บ้านนางสมรส  มาบภา หมู่
ที่ ๖ บ้านลาด 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้

สะดวก 

กว้าง ๔  เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

๘๐๐ ตรม. 

- - - - ๔๔๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

2๘ 
 
 
 



แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายจากแยกกลางบ้าน-
หนองเซียงหมู่ที่ ๗ บ้าน
หนองดกน้อย 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - ๒๒๐,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายจากแยกกลางบ้าน-
หนองเซียง 
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้

สะดวก 

กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๑๙๕  เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๖๘๒.๕๐ ตรม. 

- - - ๓๖๓,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

2๙ 
 
 
 



แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรจากหมู่บ้าน-
นานายมณี ดกบุราณ หมู่ที่ 
๕ บ้านโนนโจด 
 

เพ่ือรอรับการ
ขยายตัวของ
หมู่บ้านให้มี
ระบบไฟฟ้าใช้ 

ระยะทาง  ๘๐๐ เมตร  - - - 
- ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรจากบ้านนางบุญ
เลี้ยง แสนน้อย -นานายมณี 
ดกบุราณ หมู่ที่ ๕ บ้านโนน
โจด 
 

เพ่ือรอรับการ
ขยายตัวของ

หมู่บ้านให้มีระบบ
ไฟฟ้าใช้ 

ระยะทาง  ๘๐๐ เมตร - - - - ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริการไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร 

กองช่าง 

 
 

๓๐ 
 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายสินธนู อาจอ านวย-บ้าน
นายวิชัย ชาวสวน หมู่ที่ ๖ 
บ้านลาด 
 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์ Ø 
๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๗ 
เมตร   

- - - ๒๒๐,๐๐๐ - ความยาว  ๗๗ 
เมตร 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายสินธนู อาจอ านวย-บ้าน
นายวิชัย ชาวสวน หมู่ที่ ๖ 
บ้านลาด 
 

เพ่ือระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์ Ø 
๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๖ 

เมตร   

    ๒๘๘,๐๐๐ ความยาว ๑๕๖ 
เมตร  

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 
๓๑ 

 



 
 

แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
โดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนก
รีต สายทางเข้าหมู่บ้าน –
โรงเรียนบ้านหนองโกน้อย 
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

ปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร  

- - - ๑,๕๒๐,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
โดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนก
รีต สายทางเข้าหมู่บ้าน –
โรงเรียนบ้านหนองโกน้อย 
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกน้อย 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้

สะดวก 

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑๑๕๐  ตรม. 

 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

3๒ 
 



 
 

แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายจากแยกราชพัสดุ-นา
นายแล อาจธานี หมู่ที่ ๘ 
บ้านโนนไท 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - 
- ๒๒๐,๐๐๐ ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายจากนานายแล อาจธานี- 
สามแยกราชพัสดุ หมู่ที่ ๘ 
บ้านโนนไท 
 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ตรม. 

- - - - ๔๔๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

3๓ 
 
 



 
 

แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการลงหินคลุกจากโรงสี
ชุมชน หมู่ที่ ๙ –นานางผ่อง
ศรี ทับละคร  หมู่ที่ ๙ บ้าน
รุ่งตะวัน 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  

- - - 
- ๑๕๐,๐๐๐ ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการลงหินคลุกจากโรงสี
ชุมชน หมู่ที่ ๙ –นานางผ่อง
ศรี ทับละคร  หมู่ที่ ๙ บ้าน
รุ่งตะวัน 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐  
ตรม. 
 

- - - - ๑๓๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

3๔ 
 



 
 

แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายจากหนองเชือก-นานาย
ชู  หันแจด หมู่ที่ ๑๐  บ้าน
โคกล่าม  

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - 
- ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวของ

ถนน 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองเชือก-นานายชู  
หันแจด หมู่ที่ ๑๐  บ้านโคก
ล่าม 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๖๘ ตรม. 

- - - - ๙๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

3๕ 



แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่
เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ)  

เพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนา
ตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุในต าบลท่าวัด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐ เกิด
การรวมกลุ่มเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ
กายใจจากการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุมีพ้ืนที่
เรียนรู้และ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ให้ด ารงสืบทอด
เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่
เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ)  

เพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุในต าบลท่าวัด 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐ เกิด
การรวมกลุ่มเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ
กายใจจากการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุมีพ้ืนที่
เรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้
ด ารงสืบทอดเป็น
เอกลักษณ์ของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

๓๖ 


