
 
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) 

เพิ่มเติมและเปลีย่นแปลง  ครั้งที่ 2 

 

 

 
 

ของ 
องค์การบริหารสว่นต าบลท่าวัด 

อ าเภอแวงนอ้ย   จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

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

 
          

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
        กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 

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

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศำสตร์ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนเคหะชุมชน 
1.2 แผนงำนกำรเกษตร 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
16 
1 

 
6,354,000 
257,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
16 
1 

 
6,354,000 
257,000 

รวม - - - - 17 6,611,000 - - - - 17 6,611,000 
2. ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
2.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1 
2 
1 

 
20,000 
50,000 
30,000 

 
1 
2 
1 

 
20,000 
50,000 
30,000 

 
1 
2 
1 

 
20,000 
50,000 
30,000 

 
3 
6 
3 

 
60,000 

150,000 
90,000 

รวม - - - - 4 100,000 4 100,000 4 100,000 12 300,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - 23 6,711,000 4 100,000 4 100,000 29 6,911,000 
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แบบ  ผ.01 



 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศำสตร์ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนเคหะชุมชน 
1.2 แผนงำนกำรเกษตร 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
13 
3 

 
4,150,500 
800,000 

 
2 
- 

 
658,000 

- 

 
1 
- 

 
250,000 

- 

 
16 
3 

 
5,058,500 
906,000 

รวม - - - - 16 5,950,500 2 658,000 1 250,000 19 5,858,500 
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แบบ  ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด    อ าเภอแวงนอ้ย   จังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

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

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

โครงกำรปรับปรงุถนนลำดยำงโดย
กำรปูแอสฟัสท์ติดคอนกรีตสำย
บ้ำนโคกล่ำม-หลุบกุง หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 6 เมตร ไหล่ทำง
ข้ำงละ 1 เมตร ยำว 
180 เมตร หนำ 0.05 
เมตร   

498,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

2 
โครงกำรปรับปรงุถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยกำรปูแอสฟัสท์     
ติกคอนกรีต สำยบ้ำนนำง
พรพรรณ  นิรำรำช-บ้ำนนำยค่ำย  
ทับแสนลี หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ช่วงที่ 1 กว้ำง 5 เมตร 
ยำว 100 เมตร หนำ 
0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 265 เมตร หนำ 
0.05 เมตร   

498,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

3 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยโสกดินแดง-ดอน
สัมพันธ์  หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 250 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  

498,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

4 โครงกำรปรับปรงุถนนคอนกรีต
โดยกำรปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
สำยบ้ำนนำยสุนทร  มำตวังแสง-
บ้ำนนำยก้ำน  มำตวังแสง หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

 กว้ำง 4.50 เมตร ยำว 
125 เมตร หนำ 0.05 
เมตร 

    

200,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

แบบ  ผ.02 

4 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

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

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยบุญ
จันทร์  อันพิมพ์-บ้ำนนำย
ประยูร  ขุนสุวรรณ  หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 250 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  

500,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองแวง
ท่ำวัด-บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 5 เมตร ยำว 190 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  494,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยชม  
รวงน้อย-บ้ำนนำงประนอม  
พลเย่ียม หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 3.30 เมตร ยำว 58 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  

97,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำงทอง
จันทร์  นำเพ็ก-ที่นำงสมรส  
มำบภำ  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 240 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  480,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

9 โครงกำรปรับปรงุถนนลำดยำง
โดยกำรปูแอสฟัสท์ติกคอน 
กรีต สำยบ้ำนโนนโจด-โนนไท  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 6 เมตร ยำว 250 
เมตร หนำ 0.05 เมตร 

  498,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยหน้ำโรงสี
ชุมชน-ทีน่ำนำยชู  หันแจด  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 240 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  480,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

5 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

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

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยสยำม  
มูลแก่น-นำนำยสมชำย  
พรรณโรจน์  หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 250 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  

498,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยนำนำยสมชำย  
พรรณโรจน์-ดอนสัมพันธ์    
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 250 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  498,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยโสกดินแดง-นำ
นำงทองจันทร์  บุตรมำตย์  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 240 
เมตร  หนำ 0.15 เมตร 

  

480,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

14 โครงกำรปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยกำรปู
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สำย
ทำงเข้ำ อบต.ท่ำวัด  หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ช่วงที่ 1 กว้ำง 6 เมตร ยำว 
110 เมตร หนำ 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้ำง 5 เมตร ยำว 
185 เมตร หนำ 0.05 เมตร 

  498,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

15 โครงกำรปรับปรงุถนนดิน คัน
คูล ำห้วยส้มป่อย สำยนำนำง
นิตยำ  อันสนธ์-ที่นำนำยสมัย  
โสธร  หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

โดยกำรถมดิน กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

  53,000    ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

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

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
16 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ

พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ี
นำงแก้ว  ศรีวันทำ-ศำลำ
ประชำคมหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 

เพ่ือระบำยน้ ำภำยใน
หมู่บ้ำน 

วำงท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพักระยะทำงควำม
ยำวรวม 35 เมตร พร้อมเท
คอนกรีตทับ หนำ 0.15 
เมตร กว้ำง 0.50 เมตร 
ระยะทำงตลอดแนวควำมยำว 

- - 84,000 - - ควำมยำวของท่อ
ระบำยน้ ำ 

ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนภุูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

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

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
1 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นแบบลำด

เอียง จุดนำนำยปภำวิน  สิงห์เดช  
หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ปริมำณงำนขนำด
กว้ำง  4 เมตร ยำว 
14 เมตร สูง 2 เมตร 

- - 257,000 - - ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่ำง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริหารภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

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

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
1 โครงกำรส ำรวจและประเมิน

ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำวัด   

เพ่ือประเมินผลควำม
พึงพอใจของประชำชน
ต่อกำรให้บริกำรและ
กำรพัฒนำศักยภำพ
กำรให้บริกำรของ 
อบต.ท่ำวัด ท้ัง 4 ด้ำน 

ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลท่ำวัด 
  

20,000 20,000 20,000 ร้อยละควำมพึง
พอใจในกำร
ให้บริกำรของ
หน่วยงำน 

ได้ทรำบระดับควำม
พึงพอใจของ
ประชำชนในกำร
ให้บริกำรของ
หน่วยงำน เพ่ือจะ
น ำมำใช้ในกำรปรับ
ทิศทำงกำรพัฒนำ
บริกำรให้มีคุณภำพ
และสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของ
ประชำชน 

ส ำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริหารภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

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

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
1 อุดหนุนสถำนีต ำรวจภูธรแวง

น้อย โครงกำรชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยำเสพติด   

เพ่ือป้องกันกำรแพร่
ระบำดของยำเสพติด
ในชุมชน หมู่บ้ำน และ
โรงเรียนสถำนศึกษำ 

ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลท่ำวัด 
  

30,000 30,000 30,000 ปัญหำกำรแพร่
ระบำดของยำเสพ
ติดในชุมชน 
หมู่บ้ำน และ
โรงเรียนลดลง 

ประชำชนได้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและได้
ตระหนักถึงปัญหำ
ของยำเสพติด 

ส ำนักปลัด 

2 อุดหนุนสถำนีต ำรวจภูธรแวง
น้อย โครงกำรประชำคม
ชุมชนหมู่บ้ำน (ต่อต้ำนยำ
เสพติด) 

เพ่ือให้ภำคีเครือข่ำย 
หน่วยงำนภำครัฐ 
องค์กรเอกชน อปท. 
และประชำชนในพ้ืนที่
ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดใน
พ้ืนที่ 

หมู่บ้ำนทั้ง 10 หมู่บ้ำนของ
ต ำบลท่ำวัด 

  20,000 20,000 20,000 มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย ภำครัฐ 
เอกชน ประชำชน
ในพ้ืนที่ เพ่ือกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด
ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำ
วัด 

ประชำชนใน
หมู่บ้ำน/ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดมำตรกำร
และแนวทำงป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดในพ้ืนที่ 

ส ำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริหารภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

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

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
1 โครงกำรฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ 
เพ่ือเป็นผู้ช่วย จพง.ใน
กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยใน
ระดับต ำบล 
 

ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลท่ำวัด 
  

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจิต
อำสำภัยพิบัติใน
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

มีจิตอำสำภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ 

ส ำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำ
วัดเทวรำช ด้ำนทิศตะวันตก 
– หนองแห้ว หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง ๔ เมตร ยำว 120 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
480 ตร.ม. 

- 240,000 - - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำ
วัดเทวรำช ด้ำนทิศตะวันตก 
– หนองแห้ว หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 6 เมตร ยำว 88  
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

- - 265,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

11 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. จำกบ่อประปำเก่ำ-
บ้ำนนำยศิริ  โยธิน 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ถนน คสล. กว้ำง ๔ เมตร 
ยำว ๒๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร 

- - 400,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำย
จำกบ่อประปำเก่ำ-บ้ำน
นำยศิริ  โยธิน  หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 3 เมตร ยำว 
125  เมตร หนำ 0.15 
เมตร 

- - 187,500 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.จำกบ้ำนนำงส ำรวย  
สุขแดง-บ้ำนนำงยวน  ตำ
เกิด หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 100 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

- 200,000 - - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
จำกบ้ำนนำงส ำรวย  สุข
แดง-บ้ำนนำงยวน  ตำเกิด 
หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 
105 เมตร หนำ 0.15 
เมตร 

- - 210,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.จำกสี่แยกกลำง
หมู่บ้ำน-บ้ำนนำงบุญเลี้ยง   
แสนน้อย หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 100 
เมตร  หนำ 0.15 เมตร 

- - - 200,000 - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำย
จำกสี่แยกกลำงบ้ำน-บ้ำน
นำงบุญเลี้ยง  แสนน้อย  
หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 
250 เมตร หนำ 0.15 
เมตร 

- - 498,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.จำกบ้ำนนำยบัญชำ  
กลิ่นนวล-บ้ำนนำงทอง
จันทร์ นำเพ็ก หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 250 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
จำกบ้ำนนำยบัญชำ  กลิ่น
นวล-บ้ำนนำงทองจันทร์  
นำเพ็ก  หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง  4 เมตร ยำว 
250 เมตร หนำ 0.15 
เมตร 

- - 498,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 
 
 

15 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.จำกสำมแยกด้ำนทิศ
ตะวันออก – นำนำยหนูนำ  
ประเสริฐวงษำ หมู่ที่ ๗ 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ปริมำณงำน กว้ำง 5 เมตร 
ยำว 830 เมตร หนำ 
0.15 เมตรพร้อมไหล่ทำง 

-   350,000    
(ยำว 140 เมตร) 

 250,000   
(ยำว 100 เมตร) 

  250,000    
(ยำว 100 เมตร) 

  250,000    
(ยำว 100 เมตร) 

ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
แยกด้ำนทิศตะวันออก-นำ
นำยหนูนำ  ประเสริฐ
วงษำ หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

-กว้ำง 5 เมตร  ยำว 
190 เมตร หนำ 0.15 
เมตร 
-กว้ำง 5 เมตร ยำว 
100 เมตร หนำ 0.15 
เมตร 
-กว้ำง 5 เมตร ยำว 
100 เมตร หนำ 0.15 
เมตร 

- -  494,000   
(ยำว 190 เมตร) 

  
 
 
 
 250,000    
(ยำว 100 เมตร) 

   
 
 
 
 
 
 
 

250,000    
(ยำว 100 เมตร) 

ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.สำยแยกกลำงหมู่บ้ำน 
– หนองเซียง 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ถนน คสล. กว้ำง ๔เมตร 
ยำว ๒๕๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร 

520,000 - - - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
แยกกลำงหมู่บ้ำน-หนอง
เซียง หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 3.50 เมตร ยำว 
192 เมตร หนำ 0.15 
เมตร 

- - 336,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 
 
 
 

17 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. สำยโนนไท – โนน
สะอำด  
  

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ถนน คสล. กว้ำง ๕เมตร 
ยำว ๙๐๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร 

- - - 700,000 - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
บ้ำนโนนไท-โนนสะอำด 
หมู่ที่ 8 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

-กว้ำง 4 เมตร ยำว 
240 เมตร หนำ 0.15 
เมตร 
 
-กว้ำง 4 เมตร ยำว 
200 เมตร หนำ 0.15 
เมตร 

- - 480,000  
 
 
 
 

408,000 

- ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 
 
 

18 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

9 โครงกำรลงหินคลุกจำก
แยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม 
หมู่ที่ ๑   

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวกและขน
ถ่ำยผลผลิต
ทำงกำรเกษตร 
 

กว้ำง ๔ เมตร ยำว 
๓,๕๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๐ 
เมตร 

- - - - 600,000 ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

9 โครงกำรลงหินคลุกสำย
แยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวกและขนถ่ำย
ผลผลิตทำงกำร
เกษตร 
 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 
2,000 เมตร หนำเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

- - 650,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

10 โครงกำรลงหินคลุกจำก
นำนำยเรียน  ศิลำรัง – 
หนองสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 
๓ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวกและขน
ถ่ำยผลผลิต
ทำงกำรเกษตร 
 

กว้ำง ๔ เมตร           
ยำว 1,๐๐๐ เมตร  หนำ 
๐.๑๐ เมตร 

- - 250,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

10 โครงกำรลงหินคลุกจำก
นำนำยเรียน  ศิลำรัง–
หนองสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 
๓ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวกและขนถ่ำย
ผลผลิตทำงกำร
เกษตร 
 

กว้ำง ๔ เมตร           
ยำว 75๐ เมตร  หนำ 
๐.๑๐ เมตร 

- - 250,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 
 

20 



แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

11 โครงกำรปรับปรงุถนนดิน
จำกนำนำงเลี้ยง ไกรวัน-
นำนำยพิมพ์  บุญมำตย์ 
หมู่ที่ 3   

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวกและขนถ่ำย
ผลผลิตทำงกำร
เกษตร 
 

กว้ำง ๔ เมตร ยำว 
๑,๕๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ 
เมตร 

- - - 200,000 - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

11 โครงกำรปรับปรงุถนนดิน 
สำยนำนำงเลี้ยง  ไกรวัน-
นำนำยพิมพ์  บุญมำตย์  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวกและขนถ่ำย
ผลผลิตทำงกำร
เกษตร 
 

โดยกำรถมดิน 
-ช่วงที่ 1  กว้ำง 4 เมตร ยำว 
400 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
-ช่วงที่ 2  กว้ำง 4 เมตร ยำว 
600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
หรือปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 
2,800 ลบ.ม. วำงท่อ คสล. Ø 
0.30 เมตร 6 จุดๆละ 6 ท่อน 
รวม 36 ท่อน รำยละเอียดตำม
แบบที่ อบต.ท่ำวัด ก ำหนด 

- - 140,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

12 โครงกำรปรับปรงุถนนโดย
กำรลงหินตับจำกนำนำย
สมัย  โสธร – นำนำยบุญ
ล้น  หำนุภำพ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวกและขนถ่ำย
ผลผลิตทำงกำร
เกษตร 
 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 
1500 เมตร หนำเฉลี่ย 
0.20 เมตร 

- - 120,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

12 โครงกำรปรับปรงุถนนดิน 
จำกสำมแยกที่นำนำยสมัย  
โสธร-นำนำยบุญล้น  หำนุ
ภำพ  หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวกและขนถ่ำย
ผลผลิตทำงกำร
เกษตร 
 

โดยกำรถมดินขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 
500 เมตร  สูงเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

- - 40,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 
 

22 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

13 โครงกำรปรับปรงุถนนดิน
จำกนำนำยสุ่น   พิจำรน์ - 
โคกหัวล่อน หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวกและขนถ่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตร 
 

กว้ำง 6 เมตร ยำว 
800 เมตร  สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร 

- - 320,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

13 โครงกำรยกรูปถนนดิน สำย
นำนำยทองสุ่น  พิจำรณ์-
โคกหัวหล่อน  หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวกและขนถ่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตร 

โดยกำรถมดินขนำด
กว้ำง 5 เมตร ยำว 
500 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.60 เมตร 
 

- - 102,000 - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรขุดลอกหนอง
เพ็ก หมู่ที่ ๕   

เพ่ือขุดลอกหนอง
น้ ำท่ีต้ืนและเก็บ
น้ ำไว้ใช้ใน
กำรเกษตร 
 

กว้ำง ๙๐ เมตร ยำว ๑๘๐ 
เมตร ลึก ๒ เมตร 

- - 900,000 - - ปริมำตรน้ ำท่ี
กักเก็บน้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรขุดลอกหนอง
เพ็ก หมู่ที่ 5 

เพ่ือขุดลอกหนอง
น้ ำท่ีต้ืนและเก็บ
น้ ำไว้ใช้ในกำร
อุปโภค-บรโิภค 
 

ช่วงที่ 1 ดินขุดกว้ำง 15 เมตร 
ยำว 60 เมตร ลึก 1 เมตร 
ช่วงที่ 2 ดินขุดกว้ำง 15 เมตร 
ยำว 60 เมตร ลึก 1 เมตร 
ช่วงที่ 3 ดินขุดกว้ำง 15 เมตร 
ยำว 60 เมตร ลึกย 1 เมตร 
หรือปริมำณดินขุดไม่น้อยกว่ำ 
10,700 ลบ.ม. 
 

- - 450,000 - - ปริมำตรน้ ำท่ี
กักเก็บน้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงกำรซ่อมแซมฝำย
น้ ำล้นล ำห้วยกุดลำด จุด
นำนำยสัมผัส  อุ่นโล  
หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

สันฝำยกว้ำง 5 เมตร สูง 2 
เมตร ควำมยำวฝำย 16 
เมตร 

- - 200,000 - - ปริมำตรน้ ำท่ี
กักเก็บน้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงกำรซ่อมแซมฝำย
น้ ำล้นล ำห้วยกุดลำด จุด
นำนำยสัมผัส  อุ่นโล  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ ำ
ไว้ใช้ใน
กำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

กว้ำง 4 เมตร  ยำว 12.50 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
50 ตำรำงเมตร 

- - 50,000 - - ปริมำตรน้ ำท่ี
กักเก็บน้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่ำง 
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แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงฝำย
แบบลำดเอียงจุดนำนำย
ประมวล  ประมะคงั (ล ำ
ห้วยส้มป่อย) หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

สันฝำยกว้ำง 4 เมตร ยำว 
22 เมตร  สูง 1.50 เมตร 

- - - - 200,000 ปริมำตรน้ ำท่ี
กักเก็บน้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงฝำย
แบบลำดเอียงจุดนำนำย
ประมวล  ประมะคงั (ล ำ
ห้วยส้มป่อย) หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือใช้กักเก็บน้ ำ
ไว้ใช้ใน
กำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

ควำมกว้ำงสันฝำย 4 เมตร  
ยำว 20 เมตร สูง 3 เมตร 

- - 300,000 - - ปริมำตรน้ ำท่ี
กักเก็บน้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่ำง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 

รับผิดชอบ 2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ชุดรับแขก (ประกอบด้วยโซฟำ 
หุ้มด้วย PVC แบบ 3 ท่ีน่ัง 1 
ตัว โซฟำ แบบ 1 ท่ีน่ัง จ ำนวน 
2 ตัว และโต๊ะกลำง 1 ชุด) 
จ ำนวน 2 ชุด 

- - 30,000 - - ส ำนักปลัด 

2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะพับไม้อัดโฟเมก้ำสีขำว กว้ำง 
60 เซนติเมตร ยำว 150 
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร  
จ ำนวน  15  ตัว 

- - 19,500 - - ส ำนักปลัด 

3 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน โพเดียมแท่นบรรยำย กว้ำง 60 
เซนติเมตร ยำว 50 เซนติเมตร 
สูง 100 เซนติเมตร จ ำนวน 2 
ตัว 

- - 12,000 - - ส ำนักปลัด 

4 แผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน ๑ ตัว 
 

- - 2,500 - - กองกำรศึกษำฯ 

5 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตู้เย็น ขนำด 7 คิว ได้รับฉลำก
ประสิทธิภำพเบอร์ 5 ของกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
จ ำนวน 1 เครื่อง 

- - 9,000 - - ส ำนักปลัด 

6 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

- - 8,000 - - กองคลงั 
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ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

7 แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เครื่องตบดิน น้ ำหนักเครื่องตบ
ดินไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัม แรง
บดอัดไม่น้อยกว่ำ 5 ตัน 
ควำมเร็วในกำรตบไม่น้อยกว่ำ 
5,000 ครั้งต่อนำที จ ำนวน 1 
เครื่อง 

- - 21,000 - - กองช่ำง 

8 แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง สำยน้ ำดับเพลิง (ยำงสังเครำะห์ 
3 ชั้น) พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
จ ำนวน 1 ชุด 

- - 7,500 - - ส ำนักปลัด 

9 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เครื่องตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำน 
จ ำนวน ๑ เครื่อง 
1)เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น 
2)เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
5 แรงม้ำ 
๓)ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ 
ประมำณ 26 น้ิว 
๔)รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อย
กว่ำ 20 น้ิว 
๕)ควำมจุถังน้ ำมันเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร 

  12,000   ส ำนักปลัด 

รวม - - 121,500 - -  
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