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ค าน า 
 

การจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัดเป็นการจัดท าแผนระยะสั้น ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   โดยจัดท าตามขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีขั้นตอน มี
เป้าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  
วิสัยทัศน์อ าเภอ  โดยการน าเอาข้อมูลจากการส ารวจปัญหา / ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา น ามาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หาก
ด าเนินงานไปตามแนวทางที่ก าหนด  ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่าง
แท้จริง  เพ่ือให้ประชาชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพ้ืนฐานของ
การประหยัด  แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตต าบลท่าวัด    ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  ๑  บ้านโคกล่าม 
      หมู่ที่  ๒  บ้านหนองแวงท่าวัด 
  หมู่ที่  3  บ้านโนนสะอาด 
       หมู่ที่  ๔  บ้านรวง 
         หมู่ที่  ๕  บ้านโนนโจด 
  หมู่ที่  6  บ้านลาด 
  หมู่ที่  7  บ้านหนองโกน้อย 
        หมู่ที่  ๘  บ้านโนนไท 
  หมู่ที่  9  บ้านรุ่งตะวัน 
  หมู่ที่  10  บ้านโคกล่าม 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

       ตั้งอยู่เลขท่ี  98  หมู่  10  ต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 
              -  โทรศัพท์  ๐๔3 – 358114   

           -  โทรสาร  ๐๔3 – ๓58114 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูง  มีพ้ืนที่สูงต่ าสลับกันเป็นลูกคลื่นดิน  มีลักษณะเป็นดิน
ร่ วนปนทรายบางแห่ งเป็ น ดิ น เค็ ม   ดิ น อุ้มน้ า ได้ น้ อยขาดความ อุดมสมบู รณ์   ตั้ งอยู่ ท างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีพ้ืนที่ประมาณ  28.5  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  21,371  ไร่ 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะอากาศร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้ง
อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เรียกว่า “พายุฤดูร้อน”  
อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศา
เซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” 
ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน   
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนาน



5 
 

ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

 

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  ต าบลท่าวัด แหล่งน้ าส่วนใหญ่จะเป็นล าห้วย สระน้ าเพ่ือการเกษตร ล าคลอง หนองน้ า
ภายในหมู่บ้าน และน้ าประปาบาดาล เพ่ือให้อุปโภค บริโภค 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ต าบลท่าวัด มีสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ซึ่งมีพรรณไม้ส าคัญคือ ประดู่  สะเดา มะค่าโมง และ
ยางนา เป็นต้น   

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  

จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลท่าวัด  มี 10 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต อบต. เต็มพ้ืนที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน  
ได้แก่ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าชุมชน ต าแหน่ง 

หมู่ที่  1 โคกล่าม นายสัมฤทธิ์  ศรีอุทธา ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2 หนองแวงท่าวัด นางสมอน  ทับเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3 โนนสะอาด นายจันทร์ทอน  สวนชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4 รวง นายวารินทร์   ศรีโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5 โนนโจด นายศรัน  ศิริรัง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6 ลาด นายสมยศ   เวฬุวนารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7 หนองโกน้อย นายเฉลิมวุฒิ   เนตร์ชาติ ก านันต าบลท่าวัด 
หมู่ที่  8 โนนไท นายวีระ  เตียนขุนทศ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9 รุ่งตะวัน นายวุธ   ทับละคร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 10 โคกล่าม 2 นางคนธร  ใจสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 
2.2 การเลือกตั้ง 
ต าบลท่าวัด แบ่งหน่วยเลือกตั้งเป็น 10 หน่วย มีบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตต าบลท่าวัด  

ทั้งหมด 4,429 ราย 
 

3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีประชากรทั้งสิ้น  5,577  คน แยกเป็น ชาย  2,762  คน หญิง  
2,815  คน     
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

จ านวนประชากร รวมคน 
ชาย หญิง 

1 โคกล่าม 276 459 453 912 
2 หนองแวงท่าวัด 241 428 473 901 
3 โนนสะอาด 252 467 462 929 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

จ านวนประชากร รวมคน 
ชาย หญิง 

4 รวง 127 239 226 465 
5 โนนโจด 91 176 168 344 
6 ลาด 93 167 171 338 
7 หนองโกน้อย 96 187 195 382 
8 โนนไท 78 128 130 258 
9 รุ่งตะวัน 139 255 288 543 

10 โคกล่าม 2 136 256 249 505 
รวม 1,529 2,762 2,815 5,577 

   
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 551 584 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,784 1,775 อายุ 18 – 60 ป ี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 477 393 อายุมากกว่า 60 ปี 
รวม 2,762 2,815 ทั้งสิ้น 5,577 คน 

*  ที่มา   - ข้อมูลจากการส ารวจตามทะเบียนราษฎรอ าเภอแวงน้อย  ณ  วันที่  3  เดือน เมษายน  พ.ศ.2561 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

         จ านวนสถานศึกษา  และจ านวนครู 
ที ่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนครู (คน) จ านวนนักเรียน 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าวัด 7 74 
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 19 286 
3 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 12 75 
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) 1 1 
 
จ านวนเด็กนักเรียนและโรงเรียน ในเขตต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย 

 
ช่ือโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
อนุบาล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 
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โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 60 30 27 35 35 27 21 28 13 10 286 
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 14 7 8 5 18 12 11 - - - 75 
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) - - - - - 1 - - - - 1 

รวม 74 37 35 40 53 40 32 28 13 10 362 
ข้อมูล  ณ  วันที่  10   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)      จ านวน 1 แห่ง 
-ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าวัด  จ านวน 1  คน 
-พยาบาลวิชาชีพ      จ านวน 2  คน 

         -เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                            จ านวน 2  คน 
4.3 สังคมสงค์เคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

5 ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมสายหลัก 2 สาย ดังนี้ 

- ถนนลาดยางสายแวงน้อย - โคกล่าม ระยะทาง   8  กิโลเมตร  
- ถนนลาดยางสายบ่อตะครอง – โคกสี  ระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร 

5.2  การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากมีการขยายครัวเรือน 

5.3  การประปา 
- มีระบบน้ าประปาแบบผิวดิน จ านวน  9  แห่ง    
- มีระบบน้ าประปาแบบบาดาล จ านวน  32  แห่ง 

 5.4  โทรศัพท์ 
  ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เกือบทุกครัวเรือน 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ที่ท าการไปรษณีย์ประจ าต าบล   1 แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
 สภาพทางเศรษฐกิจภายในต าบลท่าวัด ส่วนใหญ่แล้วราษฎรจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วน 

ใหญ ่ เช่น   ท านา   ท าไร่    ท าสวน   เป็นต้น   
6.2 การปศุสัตว์ 

  เกษตรกรในเขตต าบลท่าวัด มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสี่เท้าเช่น โค กระบือ สุกร เป็นต้น และสัตว์สอง
เท้า เช่น ไก่ เป็ด และ ห่าน เป็นต้น 

6.3 การบริการ 
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ข้อมูลธุรกิจ/ร้านค้า /อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
(1)  ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน  ๕๑  แห่ง 
(2)  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก   จ านวน   1   แห่ง 
(3)  ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ  จ านวน   6   แห่ง 
(3)  โรงสี    จ านวน   ๙   โรง 
(4)  ร้านเสริมสวย/ตัดผม   จ านวน   ๒   แห่ง 
 
 
 
(5)  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์ จ านวน   ๔   แห่ง 
(6)  โรงขนมจีน    จ านวน   ๑  แห่ง  

6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
               -  สถาบันการเงิน ชุมชนท่าวัด               มี 1       แห่ง 

           -  กลุ่มอาชีพ                                     มี       15     แห่ง 
 
      7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลท่าวัด นับถือศาสนาพุทธ สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่ตั้งในต าบล              
ท่าวัด    มีดังนี้   

-  วัด  จ านวน  9  แห่ง 
  1.วัดบุบพาราม    หมู่ 1  บ้านโคกล่าม     
  2.วัดใหม่ไตรมิตร   หมู่ 1  บ้านโคกล่าม 
  3.วัดเทวราช  หมู่ 2  บ้านหนองแวงท่าวัด    
  4.วัดศรีสวัสดิ ์  หมู่ 3  บ้านโนนสะอาด  

5.วัดโพธิ์เย็น       หมู่ 4  บ้านรวง 
6.วัดโนนเพ็ก   หมู่ 5   บ้านโนนโจด 
7.วัดไทยนิยม   หมู่ 6 บ้านลาด 
8.วัดมุจรินทร์  หมู่ 7 บ้านหนองโกน้อย 
9.วัดโนนอัมพวัน  หมู่ 8 บ้านโนนไท 

  -  โบสถ์คริสต์  จ านวน   1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านโนนโจด 
7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
-  ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน   ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าวัดได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากพูดภาษาอีสาน    

7.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
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  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าวัด ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ า
หน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม   
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่ง
จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  สามารถน าขึ้นมาใช้ได้ ในเขต
พ้ืนที่บางหมู่บ้านเท่านัน้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.๒ ป่าไม้  ส่วนใหญ่ป่าในต าบลท่าวัด  มีสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น
และไม้ล้มลุก เช่น ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้สะเดา ไม้กระถ่ิน และไม้ยางนา เป็นต้น 

 
 
8.๓ ภูเขา  ในเขตต าบลท่าวัดไม่มีภูเขา 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของต าบลท่าวัด  ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  
ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น  และน้ าฝน  น้ า
ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน    
 

9 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
9.1 ด้านการเมืองการบริหาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 4 หน่วยงาน เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว รายละเอียด ดังนี้ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โดยมีจ านวนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  37  คนแยกเป็น 
  ข้าราชการประจ า   18  คน 
  ลูกจ้างประจ า      1  คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ    10  คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป     4  คน 
  พนักงานจ้างเหมารายวัน     4  คน 

10 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
  โครงสร้างการบริหาร 
   การจัดโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ประกอบด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มา
จากการเลือกตั้ง จ านวน 16 คน  มีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมดูแลการบริหารงานฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามนโยบาย  ด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
1  คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน มีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นยัง
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ประกอบด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เป็นผู้ปฏิบัติราชการเพ่ือ
สนองนโยบายฝ่ายการเมืองที่ก าหนดไว้เป็นแผนงาน / โครงการ  และปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ ของทาง
ราชการสนองนโยบายของรัฐบาล  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบใน
การควบคุมดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมายต่าง ๆ   
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ส่วนที่ 2 

แผนผังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าวัด 

คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
(16 คน) 
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ส่วนที่ 3 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

ต าบลท่าวัด   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 

กิจกรรม 
 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1. โครงการบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว กุมภาพันธ์ 61   ที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย  
2. โครงการรดน้ าขอพร เม.ย. 61 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  
3.  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งปี วัดในเขตต าบลท่าวัด  
4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน 
    เขตพ้ืนที่ 
 -ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

 
 

ตลอดทั้งปี 
 

 
 

หมู่1 0 บ้านโคกล่าม 2   ต.ท่าวัด 
หมู่ 7 บ้านหนองโกน้อย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


