
 
 

 
 

 
 
 
๑. ด้านกายภาพ 

ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆพ.ศ.2441กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นต าบลขึ้นกับ
อ าเภอพล  พ.ศ.2541 เดือนมิถุนายน  ต าบลแวงน้อยเป็นกิ่งอ าเภอแวงน้อย  พ.ศ.2518 วันที่ 8 สิงหาคม ยกฐานะ
เป็นอ าเภอแวงน้อย มีที่ท าการอ าเภอแวงน้อย  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12ปัจจุบันต าบลแวงน้อยมี 13  หมู่บ้าน อยู่ในเขต
เทศบาลจ านวน 3 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต  อบต.จ านวน 10 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยอีสาน นับถือศาสนา
พุทธ ความเป็นมาที่ได้ชื่อว่า“แวงน้อย” เพราะเมื่อสมัยก่อนมีต้นไม้ที่ชื่อว่า “ต้นแวง”ขึ้นอยู่จ านวนมากจนกลายเป็น
ที่อาศัยของนกนานาพันธุ์ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณต่างๆจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์  เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่มีความผูกพันและความภาคภูมิใจ กับชื่อนี้มานานจึงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอ่ืน“บ้านแวงน้อย”
หมู่ที๑่จึงเป็นชื่อต าบลแวงน้อยถึงปัจจุบัน 

 

 ต าบลแวงน้อย เป็นต าบล ๑ ใน 5 ต าบลของอ าเภอแวงน้อย ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓ 
หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลแวงน้อย  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เมื่อ วันที่ ๑๖ 
ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๙ได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนต าบล  จากขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลาง  เมื่อวันที่  ๒๘เมษายน   พ.ศ.๒๕๕๓ 
  

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ที่ตั้ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  4  บ้านกุดรุ  โดยตั้งอยู่ริมถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  2065 สายเมืองพล – ชัยภูมิ  กม.ที่ 16 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย มาทางด้านทิศตะวันออก
ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น มาทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 92 
กิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่และเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ 

 

พื้นที่   
มีเนื้อท่ีทั้งหมด  24,862  ไร่ (39.78   ตารางกิโลเมตร )  คิดเป็นร้อยละ  18.60  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  มี

ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง น้อยกว่า  180–200  เมตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบและที่ดอน   
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  
 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง   อ าเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 
 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม และองค์การบริหารส่วนต าบล 
  โคกสง่า    อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่านางแนว  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนที่ต าบลแวงน้อย 
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เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยประมาณ  24,862  ไร่ 
หรือ  39.78  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  18.42  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอแวงน้อย และมีพ้ืนที่สูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่า    180–200  เมตร  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 

-  

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่ (ไร่) อันดับที่ หมายเหตุ 
1 แวงน้อย 2,010 6  
2 ดอนหัน 2,212 5  
3 หนองแขม 1 2,243 3  
4 กุดรู 2,927 1  
5 อีโล 1,865 8  
6 โคกสี 1,605 10  
7 หนองหอย 1,829 9  
8 ป่าเป้ง 2,224 4  
9 โนนศิลา 2,446 2  
10 นาจาน 1,411 11  
11 โนนขี้เหล็ก 978 13  
12 ศรีเมือง 1,120 12  
13 หนองแขม 2 1,992 7  

 

การใช้ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ล าดับที่ ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นที่(ไร)่ ร้อยละ 
1 ท านา 21,624 86.97 
2 ป่าผลัดใบ 790 3.17 
3 ปลูกพืชไร่ 608 2.44 
4 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 95 0.38 
5 ที่ตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน 1,213 4.87 
6 ทุ่งหญ้าสลับป่าเสื่อมโทรม 260 1.04 
7 พ้ืนที่เก็บกักน้ า ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ต่างๆ 272 1.09 

รวม 24,862 100 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีสภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของต าบลส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ
และพ้ืนที่ดอน 
 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนและแห้งแร้งบางครั้งอาจมี
อากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน”  
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ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม    

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-
๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟ้าคะนอง  

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปโดยส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย /ดินลูกรังและดินเหนียวเป็นส่วนน้อย  
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่  และปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือให้เพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
 

1. ระบบประปา   จ านวน   14  แห่ง 
2. บ่อบาดาล      จ านวน   27  แห่ง 
3. สระน้ า    จ านวน   24  แห่ง 
4. ฝาย   จ านวน    18  แห่ง 
5. ห้วย/คลอง   จ านวน    20  แห่ง 

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 การแบ่งเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีการแบ่งเขตการปกครองออกทั้งหมดเป็น  ๑๓ หมู่บ้าน แบ่งเป็น
หมู่บ้านที่อยู่ในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เต็มพ้ืนที่จ านวน  ๑o  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

 

  หมู่ที่ ๒  บ้านดอนหัน  หมู่ที่ ๓  บ้านหนองแขม ๑ 
  หมู่ที่ ๔  บ้านกุดรู  หมู่ที่ ๕  บ้านอีโล                
  หมู่ที่ ๗  บ้านหนองหอย        หมู่ที่ ๘  บ้านป่าเป้ง 
  หมู่ที่ ๙  บ้านโนนศิลา  หมู่ที่ ๑o  บ้านนาจาน 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนขี้เหล็ก  หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแขม ๒ 
และหมู่บ้านที่อยู่ในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย บางส่วนจ านวน   ๓  หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ที่ ๑  บ้านแวงน้อย 
  หมู่ที่ ๖  บ้านโคกสี 
  หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีเมือง 

เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีอาณาเขตพ้ืนที่การปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่  
๒๒  มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๒  คลอบคลุมพ้ืนที่ ดังนี้ 
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ทิศเหนือ  มีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้น

จาก กึ่งกลางล าห้วยยางบง บริเวณตัดกับกึ่งกลางถนนสายบ้านป่าเป้ง บ้านหนองหญ้าขาว บริเวณพิกัด TC 217534 
ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางล าห้วยยางบง ถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านน้ าซับ - บ้านโคกใหญ่ บริเวณพิกัด TC 
234535 ไปตามก่ึงกลางถนนสายบ้านน้ าซับ-บ้านโคกใหญ่ ถึงกึ่งกลางล าห้วยอีโล บริเวณพิกัด  TC 247532  ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยอีโล ถึงริมถนนเข้าบ้านโนนศิลาทางทิศตะวันออกบริเวณพิกัด TC 
251526ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมถนนสายบ้านโนนศิลา -บ้านหนองสองห้องด้านตะวันออกบรรจบ
กับถนนเข้าบ้านหนองแขม บริเวณพิกัด TC 270518 ไปทางทิศใต้ตามแนวริมถนน เข้าบ้านหนองแขมทางทิศ
ตะวันออก บรรจบกับถนนเข้าบ้านกุดรู บริเวณพิกัด TC 270497  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวริมถนนสายบ้าน
หนองแขม-บ้านกุดรู ถึงหลักเขตต าบลหลักที่ 3 ริมถนนสายบ้านหนองแขม-บ้านกุดรูด้านตะวันออก (ห่างจากบ้านกุด
รูประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจุดตัดระหว่างถนนสายบ้านหนองแขม- บ้านกุดรู  กับ ล าห้วยโสกกระลาด ประมาณ 0.8 
กิโลเมตร) บริเวณพิกัด TC 285493ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนาถึงหลักเขตต าบลหลักที่ 2 ริมถนนสาย
บ้านบะแหบ-บ้านกุดรู(สายเก่า) ไปทางทิศตะวันออกผ่านทุ่งนาถึงหลักเขตต าบลหลักที่ 1 ริมทางเกวียนสายบ้านบะ
แหบ-ถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ)  ทางทิศตะวันออก (บริเวณซึ่งห่างจากจุดบรรจบระหว่าง
ทางเกวียนสายบ้านบะแหบ-ถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) กับถนนสายบ้านบะแหบ-บ้านลอม
คอม ประมาณ 1 กิโลเมตร บรรจบระหว่างทางเกวียนกับถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) 
ประมาณ 0.7 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด TC 315483 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนาถึงกึ่งกลางถนนสาย
บ้านบะแหบ - บ้านลอมคอม บริเวณหนองเก่า (คูหนองทางทิศใต้กับคูหนองทางทิศตะวันออกบรรจบกัน) บริเวณ
พิกัด TC 323490 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านบะแหบ-บ้านลอมคอม สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนเข้า
บ้านหนองหอยบริเวณพิกัด TC 334493 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร 

 

ทิศตะวันออกมีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหอย บริเวณตัดกึ่งกลางถนนสายบ้านบะแหบ-บ้านลอมคอม บริเวณพิกัด TC 334493 ไป
ทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหอย ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 2065  (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) 
บริเวณพิกัด TC 331470 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-
ชัยภูมิ) สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนเข้าบ้านคูขาด บริเวณพิกัด TC 333467  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 3 
กิโลเมตร 

 

ทิศใต้  มีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางถนนเข้าบ้านคูขาดตัดกับกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) บริเวณพิกัด TC 
333467 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางถนนเข้าบ้านคูขาดถึงก่ึงกลางถนนเข้าบ้านหนองหญ้าปล้อง บริเวณพิกัด 
TC 300465 ไปตามกึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงริมถนนสาย  บ้านหนองไผ่-บ้านกุดรูทางทิศตะวันออก
บริเวณพิกัด TC 285462 ไปทางทิศเหนือตามแนวริมถนนสาย บ้านหนองไผ่-บ้านกุดรูทางทิศตะวันออก ถึงกึ่งกลาง
ล าห้วยกุดรู บริเวณพิกัด TC 283471 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยกุดรู ผ่านกึ่งกลางล าห้วยส้มป่อย 
บริเวณพิกัด TC 216448 สิ้นสุดที่กึ่งกลางล าห้วยทรายบริเวณพิกัด TC 211451 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 9 
กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  มีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากกึ่งกลางล าห้วยทราย บริเวณที่บรรจบกับกึ่งกลางล าห้วยกุดรู บริเวณพิกัด TC 211451 ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยทรายถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านแวงน้อย-บ้านป่าเป้ง บริเวณพิกัด TC 232518 ไปตามแนว
กึ่งกลางถนนสายบ้านแวงน้อย-บ้านป่าเป้ง-บ้านหนองหญ้าขาวถึงกึ่งกลางล าห้วยยางบง บริเวณพิกัด TC 217534 
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก  ประมาณ  10  กิโลเมตร 
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2.2 การเลือกตั้ง 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  20เดือนตุลาคม  2556)   
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   5,064  คน 
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 5,057  คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕56) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 3,682 คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  5,064 คนคิดเป็น
ร้อยละ  ๗2.70 
 -   จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 3,679 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
5,057  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.75 

๓. ประชากร๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน ประจ าปี  2559 ทั้งสิ้น  1,881   ครัวเรือน 
หมู่ที่ บ้าน 2557 2558 2559 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 บ้านแวงน้อย  43 27 70 42 25 67 45 27 72 

2 บ้านดอนหัน 406 397 803 409 393 802 415 397 812 
3 บ้านหนองแขม 1 340 315 655 340 319 659 340 327 667 
4 บ้านกุดรู 590 635 1,225 588 634 1,222 572 621 1,193 

5 บ้านอีโล 474 470 944 481 477 958 477 482 959 
6 บ้านโคกส ี 39 36 75 40 35 75 42 35 77 
7 บ้านหนองหอย 246 226 472 242 225 466 244 225 469 
8 บ้านป่าเป้ง 160 153 313 156 155 311 150 161 311 
9 บ้านโนนศิลา 239 227 466 243 228 471 238 230 468 
10 บ้านนาจาน 191 214 405 186 206 392 190 208 398 
11 บ้านโนนขี้เหล็ก 68 56 124 67 57 124 68 59 127 
12 บ้านศรีเมือง 16 18 34 17 20 37 24 18 42 
13 บ้านหนองแขม 2 555 563 1,118 556 546 1,102 548 537 1,085 

รวมทั้งสิ้น 3,367 3,337 6,704 3,366 3,320 6,686 3,361 3,336 6,697 
 

หมู่ที ่ บ้าน 2557 2558 2559 
1 บ้านแวงน้อย 37 40 48 

2 บ้านดอนหัน 195 195 212 
3 บ้านหนองแขม 1 168 171 176 
4 บ้านกุดรู 352 358 366 

5 บ้านอีโล 231 234 242 
6 บ้านโคกส ี 39 42 48 
7 บ้านหนองหอย 116 116 119 
8 บ้านป่าเป้ง 86 86 88 
9 บ้านโนนศิลา 113 115 119 
10 บ้านนาจาน 98 103 113 
11 บ้านโนนขี้เหล็ก 29 29 32 
12 บ้านศรีเมือง 26 27 30 
13 บ้านหนองแขม 2 278 279 287 
 รวม 1,768 1,795 1,881 
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3.2  การจ าแนกช่วงอายุ และจ านวนประชาการ (สรุปข้อมูล  จปฐ. ปี  2559) 
หมู่ที่ 1  หมู่บ้านแวงน้อย ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน 6 ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม - ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม - ๕ ป ี
๖ ปีเต็ม - ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม - ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม - ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม - ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม - ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม - ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 

- 
- 
- 
๒ 
๒ 
๑ 
๕ 
๕ 
- 
๔ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๓ 
๓ 
๓ 

- 
- 
- 
๒ 
๒ 
๑ 
๕ 
๘ 
๓ 
๗ 

รวม ๑๙ ๙ ๒๘ 
 

 

หมู่ ๒ บ้านดอนหัน ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน  ๑๑๙ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 

- 
2 
17 
๒๐ 
๑๘ 
๙ 

๓๗ 
๘๐ 
๓๖ 
๒๖ 

- 
3 
5 

๒๑ 
๑๗ 
๑๐ 
๓๐ 
๙๗ 
๓๔ 
๓๖ 

- 
5 
22 
๔๑ 
๓๕ 
๑๙ 
๖๗ 

๑๗๗ 
๗๐ 
๖๒ 

รวม ๒๔๕ ๒๕๓ ๔๙๘ 
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หมู่ 3 บ้านหนองแขม ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน ๑๔๒ครัวเรือน1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 

1 
6 
3 
25 
12 
11 
12 
47 
35 
59 

- 
5 
6 
17 
11 
1๐ 
17 
58 
4๐ 
5๙ 

1 
11 
9 
42 
23 
21 
29 

1๐5 
75 
118 

รวม 211 223 434 
หมู่ ๔ บ้านกุดรู ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน ๒๕๙ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 

๒ 
6 
12 
33 
7 
27 
49 
165 
63 
82 

2 
12 
12 
32 
18 
19 
71 
169 
66 
115 

4 
18 
24 
65 
25 
46 

12๐ 
334 
129 
197 

รวม 446 516 962 
 

หมู่ 5 บ้านอีโล ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน 198 ครัวเรือน1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 

1 
3 
14 
26 
16 
18 
57 
128 
75 
6๐ 

- 
4 
18 
31 
17 
14 
38 
145 
65 
76 

1 
7 
32 
57 
33 
32 
95 
273 
14๐ 
136 

รวม 398 4๐8 8๐6 
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หมู่ 6 บ้านโคกสี ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน 15 ครัวเรือน1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 

- 
- 
- 
1 
1 
- 
3 
12 
1๐ 
3 

- 
- 
1 
1 
- 
2 
3 
8 
7 
- 

- 
- 
1 
2 
1 
2 
6 

2๐ 
17 
3 

รวม 3๐ 22 52 
หมู่ 7 บ้านหนองหอย ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน 95 ครัวเรือน1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 

- 
1 

1๐ 
2๐ 
11 
2 
32 

1๐3 
31 
26 

- 
1 
5 
17 
7 
8 
25 
88 
28 
33 

- 
2 
15 
37 
18 
1๐ 
57 
191 
59 
59 

รวม 236 212 448 
หมู่ 8 บ้านป่าเป้ง ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน 76 ครัวเรือน1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 

- 
3 
6 
11 
3 
7 
7 
24 
18 
18 

- 
- 
3 

1๐ 
8 
2 
6 
31 
14 
24 

- 
3 
9 
21 
11 
9 
13 
55 
32 
42 

รวม 97 98 195 
-  
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 หมู่ 9 บ้านโนนศิลา ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน 1๐1 ครัวเรือน1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 

3 
5 
5 
17 
1๐ 
1๐ 
2๐ 

1๐๕ 
๓๓ 
๒๙ 

1 
2 
5 
18 
12 
4 
29 
82 
3๐ 
29 

4 
7 

1๐ 
35 
22 
14 
49 
187 
63 
58 

รวม 237 212 449 
 

หมู่ ๑๐ บ้านนาจาน ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน ๖๙ครัวเรือน1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอาย ุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ป ี
๓ ปีเต็ม- ๕ ป ี
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเตม็- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 

1 
- 
1 
16 
4 
7 
14 
43 
27 
19 

- 
2 
2 
12 
9 
7 
18 
55 
21 
27 

1 
2 
3 
28 
13 
14 
32 
98 
48 
46 

รวม 132 153 285 
 

หมู่ ๑1 บ้านโนนขี้เหล็ก ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน 22 ครัวเรือน1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 

- 
- 
- 
3 
2 
2 
- 
6 
4 
8 

- 
- 
2 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
14 

- 
- 
2 
4 
3 
3 
3 
12 
6 
22 

รวม 25 3๐ 55 
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หมู่ ๑2 บ้านศรีเมือง ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน 8 ครัวเรือน1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 

- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
4 
4 
- 

- 
- 
- 
1 
1 
- 
2 
8 
2 
- 

- 
- 
- 
1 
1 
2 
2 
12 
6 
- 

รวม 1๐ 14 24 
 

หมู่ ๑3 บ้านหนองแขมสอง ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ านวน ๒๓๐ครัวเรือน1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 

1 
7 
6 
26 
18 
21 
55 
156 
75 
73 

1 
4 
11 
27 
16 
22 
53 
169 
77 
87 

2 
11 
17 
53 
34 
43 

1๐8 
325 
152 
16๐ 

รวม 438 467 905 
 

๔. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษาข้อมูลด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลแวงน้อย  มีโรงเรียน(ในสังกัดสพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน  4  โรงเรียน 
ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง จ านวน
บุคลากรครู 

จ านวน
นักเรียน 

1 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล(ขยายโอกาสถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

หมู่ 13 14 166 

2 โรงเรียนบ้านกุดรู หมู่ 4 7 81 
3 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน หมู่ 2 8 56 
4 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ าซับ หมู่ 8 2 20 
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การจัดการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาระดับ
อนุบาล  3 ขวบ  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กรมพัฒนาชุมชน ได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษา
อนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 2545  โดยสนับสนุนด้านวัสดุ
การศึกษา ด้านวิชาการและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กให้ช่วยด าเนินการต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล  3  ขวบ จ านวน 2 ศูนย์ คือ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  ตั้งอยู่  บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 
  

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ชาย หญิง รวม จ านวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 
ชาย หญิง รวม จ านวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 
58 52 110 6 58 52 110 6 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  ตั้งอยู่บ้านหนองแขม   2  หมู่ที่ 13 
  

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ชาย หญิง รวม จ านวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 
ชาย หญิง รวม จ านวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 
52 53 105 52 52 53 105 5 

 

(ข้อมูล ณ เดือน  ตุลาคม   2559 จากส่วนการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม) 
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ        

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีความเชื่อมั่นจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ 
หลักสูตรวัสดุการศึกษาให้ดีอยู่เสมอ  

 

ศูนยก์ารเรียนชุมชนประจ าต าบลแวงน้อย (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 
มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประจ าปีการศึกษา   2559   ดังนี้ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ประมาณ  52 คน   

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       ประมาณ    89 คน   
4.2  การสาธารณสุข 

- ต าบลแวงน้อย ไม่มีสถานีอนามัยประจ าต าบลในเขตพ้ืนที่ 
4.3  การสังคมสงเคราะห์  

ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีผู้ติดเชื้อ HIV  ที่รายงานตัวต่อศูนย์โรคเอดส์อ าเภอ
แวงน้อย และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มี จ านวน  21 คนซึ่งอยู่ในการ
ดูแลติดตามผลของศูนย์โรคเอดส์อ าเภอแวงน้อย (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม2559  จากงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด) 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 
ในเขตต าบลแวงน้อย มีผู้สูงอายุซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม  2559 จ านวน 1,063   คน (ข้อมูล 

ณ เดือน ตุลาคม 2559 จากงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด) 
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ข้อมูลผู้พิการทุพพลภาพ 

ในเขตต าบลแวงน้อย มีจ านวนผู้พิการที่ที่ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบล      
แวงน้อย จ านวน 178  คน(ข้อมูล ณ  เดือน  ตุลาคม 2559 จากงานพัฒนาชุมชนส านักปลัด) 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.1 การคมนาคมขนส่งขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
การคมนาคมของต าบลแวงน้อย  มีถนนสายหลักที่มีสภาพการใช้งานดี คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

2065 (เมืองพล – ชัยภูมิ) ส่วนถนนเชื่อมระหว่างต าบลและหมู่บ้านจะมีถนนลาดยางสายหลักเป็นทางหลวงจังหวัด
หลายสาย ดังนี้ 

1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 (เมืองพล-ชัยภูมิ) เริ่มต้นจากอ าเภอพลถึงจังหวัดชัยภูมิ          ผ่าน
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คือ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7,บ้านกุดรู หมู่ที่ 4, บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 
1,บ้านโคกสี หมู่ที่ 6,บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12  

2.ถนน รพช.(เดิม) หมายเลข ขก 3029 จากอ าเภอแวงน้อยถึงบ้านโคกล่าม ต าบลท่าวัด ผ่านหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  คือ หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 10 และบ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 

3.ถนนโยธิการจังหวัด (เดิม)หมายเลข  ขก 2047 จากอ าเภอแวงน้อย ถึงบ้านหนองหญ้าขาว ต าบลท่า
นางแนว ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คือ บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12,บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ,บ้าน
ป่าเป้ง หมู่ที่ 8 และบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 

4.ถนน รพช. (เดิม) หมายเลข ขก 3056 จากแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2065 (เมืองพล-ชัยภูมิ)
ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 ณ ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ผ่านหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยคือ บ้านหนองแขม 1 หมู่ที่ 3 และบ้านหนองแขม 2หมู่ที่ 13 

5.ถนนโยธาธิการจังหวัด (เดิม) หมายเลข ขก 2124 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065       
(เมืองพล-ชัยภูมิ) ถึงบ้านแวงน้อย เขตเทศบาลต าบลแวงน้อย ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล         
แวงน้อย  คือบ้านอีโล หมู่ที่ 5 และบ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 

6.ถนนโยธาธิการจังหวัด (เดิม) หมายเลข 2087 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2065       (เมือง
พล-ชัยภูมิ) ณ บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ต าบลแวงน้อย ถึงบ้านหนองไผ่ ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ถนนภายในหมู่บ้านภายในต าบลแวงน้อย 
(1) ถนน คสล.  จ านวน  70  สาย/ยาว  20 กม.  สภาพใช้งานได้ดี 
(2) ถนนลูกรัง  จ านวน  22  สาย/ยาว  24 กม. สภาพใช้งานได้ดี 
(3) ถนนลาดยาง จ านวน  2สาย/ยาว  6 กม.  สภาพใช้งานได้ดี  
(4) ถนนดิน   จ านวน  5    สาย/ยาว  3     กม.  สภาพใช้งานได้ดี  
(5) ถนนหินคลุก  จ านวน  24  สาย/ยาว  23 กม.  สภาพใช้งานได้ดี  

 

5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ มีบางส่วนที่ยังไม่มี

ไฟฟ้าใช้เนื่องจากการตั้งบ้านเรือนใหม่  และตั้งบ้านเรือนไกลจากเขตไฟฟ้าจึงไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากต้อง
ใช้งบประมาณมาก ทั้งนี้ในส่วนที่ยังคงเป็นปัญหาในพ้ืนที่คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 
เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในและวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้
แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต่อไป 
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๕.๓ การประปา 
การประปา เขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  โดยส่วนมากมีการใช้ระบบ

ประปาหมู่บ้านซึ่งมีการบริหารจัดการกันเองภายในหมู่บ้าน และมีบางส่วนที่ใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจาก
บ้านเรือนตั้งอยู่ในเขตการบริหารของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพล คือหมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย และหมู่ที่ 4 
บ้านกุดรู ทั้งนี้สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญหาการขาด
แคลนน้ าเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือน มีนาคม  ถึง เดือน พฤษภาคม  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการใช้รถบรรทุกน้ าแจกจ่ายส าหรับหมู่บ้านที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี   
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.1 การพาณิชย์/หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   
- ปั๊มน้ ามันและก๊าช  (ขนาดเล็ก) 3 แห่ง  - โรงส ี 22 แห่ง 
- ฉางข้าว    1   แห่ง  - ร้านค้า  66 แห่ง 
- ห้องเช่า/บ้านเช่า    4  แห่ง  - ร้านเสริมสวย   4  แห่ง 
- ร้านขายอาหาร     1  แห่ง  - ร้านเกมส์  2   แห่ง 
- โรงท าขนมจีน    5        แห่ง  - ร้านขายพันธ์ไม้ 1        แห่ง 
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/ซ่อมรถยนต์  9  แห่ง  - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 5  แห่ง 
- โรงหนึ่งปลาทู   1  แห่ง  - โรงเย็บผ้า 1   แห่ง 
- เขียงหมู    1  แห่ง  - เสาสัญญาณโทรศัพท์ 1 แห่ง 
- เขียงหมู     1  แห่ง 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1  ด้านการเกษตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ  90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญได้แก่ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย   
7.2  ด้านแหล่งน้ า 

 ประเภทแหล่งน้ า 
หมู่ที ่ ประปา บ่อบาดาล สระน้ า ฝาย ท านบ บ่อน้ าตื้น ห้วย/คลอง  อื่น ๆ 

1 1 2 1 2 - - 1 - 
2 2 3 2 1 - - 2 - 
3 1 2 1 1 - - 2 - 
4 1 - 5 1 - - 3 - 
5 1 2 2 6 - - 2 - 
6 - - - 1 - - 1 - 
7 1 1 3 1 - - 2 - 

        8 1 8 3 1 - - 1 - 

9 1 3 2 2 - - 1 - 
10 1 3 3 1 - - 1 - 
11 1 - 1 - - - 2 - 
12 1 1 - 1 - - 1 - 
13 2 2 1 - - - 1 - 
รวม 14 27 24 18 - - 20 - 
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  98.7 และ ศาสนาคริสต์ร้อยละ  1.3 

โดยมี  ศาสถาน ในพื้นที่ จ านวน  10  แห่ง  ดังนี้  
 1.วัดดอนศิลา  ตั้งอยู่บ้านดอนหัน   หมู่ที่ 2 
 2.วัดราษฎร์บ ารุง ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 1  หมู่ที่ 3 
 3.วัดศรีธงชัย  ตั้งอยู่บ้านกุดรู     หมู่ที่ 4 
 4.วัดอัมพวัน  ตั้งอยู่บ้านอีโล      หมู่ที่ 5 
 5.วัดสังข์ศิริโภคา  ตั้งอยู่บ้านหนองหอย   หมู่ที่ 7 
 6.วัดอัสสัสถาราม ตั้งอยู่บ้านป่าเป้ง    หมู่ที่ 8 
 7.วัดศีลขันธาราม ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา     หมู่ที่ 9 
 8.วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่บ้านนาจาน   หมู่ที่ 10 
 9.วัดสว่างอุดรวรุณศรี ตั้งอยู่บ้านโนนขี้เหล็ก   หมู่ที่ 11 

10.โบสถ์คริสตจักร   ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 2  หมู่ที่ 13 
๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

 - งานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว      ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   
 

8.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  - สมาชิก  อปพร.     จ านวน     120  คน 
  - อาสาสมัครกูชีพ    จ านวน      24  คน 

 

๘.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน  
 

๘.5 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ า
หน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าใต้ดินเป็นบางส่วน แต่มีบางพ้ืนที่เค็ม ไม่

สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
๙.๒ ป่าไม้  ลักษณะของป่าไม้ เป็นป่าแพะ และป่าแดง ป่าโคกหรือป่าเต็งรัง 
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๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วยต าบลแวงน้อย  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผน ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีโดยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมา
ด าเนินงานให้รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้     
 

- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามป ี

จ านวนโครงการที่
มีการอนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวนโครงการ          
ที่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ๙๖ ๖๗ ๖๕ 
๒.การพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ๔๘ ๒๘ ๒๒ 
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ๑๙ ๕ ๔ 
๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๒ ๓ ๓ 

รวม ๑๗๕ ๑๐๓ ๙๔ 
 
-แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโรงการที่

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามป ี

จ านวนโครงการที่
มีการอนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวนโครงการ          
ที่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ๗๘ ๗๔ ๕๙ 
๒.การพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ๔๘ ๔๗ ๓๒ 
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ๗ ๕ ๔ 
๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๙ ๑๒ ๖ 

รวม 142 138 1๐๑ 
 
 

ส่วนที่ ๒สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโรงการที่

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามป ี

จ านวนโครงการที่
มีการอนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวนโครงการ          
ที่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

๑.การพัฒนาบ้านเมืองและชุมชน 18 13 9 
๒.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 29 21 32 
๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 24 2๐ 18 
๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 25 16 17 
๕.การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยนื 4 4 1 
๖.การเสริมสร้างสุขภาวะ 9 8 7 
๗.การสร้างเสรมิทุนทางสังคมให้เข้มแข็งฯ 6 6 5 
๘.การพัฒนาการบริหารภาครัฐฯ 34 33 27 

รวม 149 121 116 
 
 
 

  ผลการด าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ /2๕๕๘/2559) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี๒๕๕๗ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕7 

แผนพัฒนา 
สามปี๒๕๕8 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕8 

แผนพัฒนา 
สามปี๒๕๕9 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕9 
จ านวน
โครงการ 

175 94 142 1๐1 149 116 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

53.71% 71.12% 77.85% 

 

๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการ
จัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถน าไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
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 เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน 175    โครงการ สามารถด าเนินการได้  จ านวน  94 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  53.71% 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ  53.71  % ของแผน
และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)   
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  142  โครงการสามารถด าเนินการได้    จ านวน1๐1  โครงการ    
  คิดเป็นร้อยละ  71.12% 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ  71.12 % ของแผน
และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)   
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   149   โครงการสามารถด าเนินการได้    จ านวน   116 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  77.85% 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ  77.85 % ของแผน
และสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
๑.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 (๒)  เชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 
   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง  ๒๐๐ คนผลการส ารวจ ๑๐ ประเด็น  
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 17.5๐ ๘๑.๕๐ ๑.๐๐ 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรัยรู้ข้อมลูในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.๐๐ ๙๒.๔๐ ๒.๖๐ 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.15 ๙๔.๓๕ ๒.๕๐ 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 13.75 ๘๓.๙๐ ๒.๓๕ 
๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 15.8๐ ๘๓.๒๐ ๑.๐๐ 
๖.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตา่งๆจัดท าในห้วงเวลาที่เหมาะสม 19.๐๐ ๗๙.๐๐ ๒.๐๐ 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 15.5๐ ๘๐.๓๐ ๔.๒๐ 
๘.การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 15.๐๐ ๗๙.๓๐ ๕.๗๐ 
๙.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ มีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๑.๔๐ ๘๕.๒๐ ๓.๔๐ 
๑๐.ประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ๒๐.๐๐ ๗๘.๗๓ ๑.๒๗ 

ภาพรวม ๑๓.๖๑ ๘๓.๗๙ 2.60 
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ผลการประเมิน 
ปรากฏว่า คะแนนความพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๑ % และในระดับพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๙ % ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐ %ซึ่งจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๔๐ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ 
การประเมินด้านการจัดท าและการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การด าเนินงานด้านการท าแผนพัฒนา  (พ.ศ.๒๕๕๗ -
๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  โดยสามารถให้คะแนนความพึง
พอใจ ในภาพรวมประกอบด้วย พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ แบบสอบถามในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย  ๙ ด้าน  ดังนี้ 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ
(โครงการ/กิจกรรม)เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

๒๓.๕๐ 76.50 0.00 

๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก่อนการออกประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

๑๕.๗๕ 81.00 3.25 

๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม ต่างๆ ก่อนน าไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – 
๒๕๕๙) 

12.๙๐ 85.75 1.35 

๔.มีการรายงานผลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเมื่อเสร็จสิ้นการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

๗.๐๐ 87.55 5.45 

๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา
และการจัดล าดับความส าคัญของโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

5.00 92.25 2.75 

๖.การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอความต้องการ จัดท าในห้วงเวลาที่
เหมาะสม 

4.80 88.00 7.20 

๗.โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี มาจากความ
ต้องการของประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน 

2.75 96.00 1.25 

๘.ประชาชนโดยรวมได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ซึ่งบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี  

10.80 89.20 0.00 

๙.การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปเพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และมีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

9.55 88.20 2.25 

รวม 10.22 87.17 2.61 
 

ผลการประเมิน 
ปรากฏว่า คะแนนความพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 10.22% และในระดับพอใจ คิด
เป็นร้อยละ ๘7.1๗ % ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖1%ซึ่งจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า  การประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.39 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผล
การด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘    จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ๒๐๐ คนผลการ
ส ารวจ ๑๐ ประเด็นการ 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๐๐ 85.00 1.00 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐.00 87.00 3.00 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.00 88.00 4.00 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.00 90.00 3.00 
๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 83.20 1.00 
๖.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตา่งๆจัดท าในห้วงเวลาที่เหมาะสม 5.00 95.00 - 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 15.00 83.00 2.00 
๘.การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.00 92.00 4.00 
๙.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ มีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 12.00 82.00 6.00 
๑๐.ประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 10.00 83.00 7.00 

ภาพรวม 8.90 88.00 3.10 
ผลการประเมิน 
ปรากฏว่า คะแนนความพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 8.90% และในระดับพอใจ คิด
เป็นร้อยละ ๘8.00% ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ3.10%ซึ่งจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า  การประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๙6.90 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผล
การด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8 -  ๒๕
60) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมประกอบด้วย พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ แบบสอบถามในส่วนนี้ประกอบไปด้วย ๙ ด้าน ดังนี้ 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอความต้องการ(โครงการ/
กิจกรรม)เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕8– ๒๕60) 

9.75 85.80 4.45 

๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก่อนการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8– ๒๕60) 

6.75 90.00 3.25 

๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ต่างๆ ก่อนน าไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8– ๒๕60) 

7.50 88.75 3.75 

๔.มีการรายงานผลและประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบเมื่อเสร็จสิน้การจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕58– ๒๕60) 

10.75 87.00 2.25 

๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบขั้นตอนการจดัท าแผนพัฒนาและการ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามป ี

13.75 81.80 4.45 

๖.การจัดท าประชาคมหมู่บา้นเพื่อเสนอความต้องการ จัดท าในห้วงเวลาที่
เหมาะสม 

8.50 89.00 2.50 

๗.โครงการ/กจิกรรมต่างๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี มาจากความต้องการของ
ประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน 

7.00 91.00 2.00 

๘.ประชาชนโดยรวมได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ซึ่งบรรจใุนแผนพัฒนา
สามปี  

7.00 88.00 5.00 

๙.การจัดท าแผนพัฒนาสามปเีป็นไปเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และมีความคุม้ค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

9.55 88.20 2.25 

รวม 8.95 87.73 3.32 
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ผลการประเมินปรากฏว่า คะแนนความพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 8.95% และในระดับ
พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘7.๗3% ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 3.32%ซึ่งจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า  การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๙6.68% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙    จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ๒๐๐ คนผลการส ารวจ 
๑๐ ประเด็นการ 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๐๐ 85.00 1.00 
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๐.00 87.00 3.00 
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.00 90.00 4.00 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 7.00 90.00 3.00 
๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 91.00 1.00 
๖.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตา่งๆจัดท าในห้วงเวลาที่เหมาะสม 5.00 95.00 - 
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 15.00 83.00 2.00 
๘.การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.00 92.00 4.00 
๙.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ มีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 12.00 82.00 6.00 
๑๐.ประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 10.00 83.00 7.00 

ภาพรวม 9.10 87.80 3.10 
ผลการประเมิน  ปรากฏว่า คะแนนความพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 9.10% และในระดับ
พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘7.80% ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ3.10% ซึ่งจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า การประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ๙6.90 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ก า ร
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานด้านการท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ในส่วนนี้ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ ๙ ด้าน ดังนี้ 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอความต้องการ(โครงการ/กิจกรรม)เพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕9– ๒๕61) 

5.00 92.80 2.20 

๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก่อนการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9– ๒๕61) 

5.00 91.75 3.25 

๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ 
ก่อนน าไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9– ๒๕61) 

3.00 93.25 3.75 

๔.มีการรายงานผลและประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบเมื่อเสร็จสิน้การจัดท าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕59– ๒๕61) 

3.00 94.75 2.25 

๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบขั้นตอนการจดัท าแผนพัฒนาและการจัดล าดับ
ความส าคญัของโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามป ี

13.75 82.50 3.75 

๖.การจัดท าประชาคมหมู่บา้นเพื่อเสนอความต้องการ จัดท าในห้วงเวลาที่เหมาะสม 5.00 92.50 2.50 
๗.โครงการ/กจิกรรมต่างๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี มาจากความต้องการของประชาชน
และประชาคมหมู่บ้าน 

10.00 88.00 2.00 

๘.ประชาชนโดยรวมได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ซึ่งบรรจใุนแผนพัฒนาสามปี  6.00 90.00 4.00 
๙.การจัดท าแผนพัฒนาสามปเีป็นไปเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และมีความคุ้มคา่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

3.00 94.75 2.25 

รวม 5.97 91.15 2.88 
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ผลการประเมิน 
          ปรากฏว่า คะแนนความพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 5.97% และในระดับพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 91.10 % ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.88% ซึ่งจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า     การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๙6.68% ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถด าเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 
           ๑. จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเห็นได้ว่ามีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา  และได้รับการอนุมัติ
งบประมาณให้ด าเนินการในงบประมาณ ๒๕๕๙  แต่ไม่มีการด าเนินโครงการ 
ข้อเสนอแนะ  คณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการควรก าชับผู้ปฏิบัติให้มีการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
และตามที่ได้อนุมัติงบประมาณไว้ให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 
           ๒.จากผลการติดตามจะเห็นได้ว่ามีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาและมีการโอนงบประมาณรวมถึง
การจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือด าเนินโครงการที่มีการเพ่ิมเติม โดยที่ยังมีโครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนาปี  ๒๕๕๙  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการอีกจ านวนมากซึ่งเป็นโครงการที่ได้มีการจัดล าดับความส าคัญไว้แล้วใน
ที่ประชุมประชาคมของแต่ล่ะหมู่บ้าน 
ข้อเสนอแนะ ในการประชุมประชาคมเพ่ือจ าท าแผนและจัดล าดับความส าคัญของโครงการฯ ทุกหมู่บ้านควรมีการ
ประชุมภายในหมู่บ้านเพ่ือส ารวจความต้องการก่อนการประชุมประชาคมเพ่ือเสนอโครงการเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาขององคารบริหารส่วนต าบล 
 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   
๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
9. ไม่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไข้เลือดออกลดลง 
๑0. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑1. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑2. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑3. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
14. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความสะดวก  
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๒.๒ ผลกระทบ  

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินการเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นจากการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และสภาพความต้องการของประชาชนซ่ึง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ประเมินผลได้ดังนี้ 
  (1) เนื่องจากในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาภัยแล้งในพ้ืนทีทุ่กปี   
 (2) โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลแวงน้อยเป็นที่ราบลุ่ม และท่ีดอน สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินทรายขาด
ความอุดมสมบูรณ์และดินเค็มเป็นบางพ้ืนที่ มีป่าเสื่อมโทรม สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้งพ้ืนที่ท าการเกษตรไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร 

(3) จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่อยู่ในระดับต่ า  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่อาจไม่เป็นไปตามความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน 

(4) อัตราการว่างงานของประชาชนในพ้ืนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม(ท านา) ซึ่งสามารถท าได้ครั้งเดียวตลอดปี  เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ า  

(5) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ จึงท าให้แนวโน้มรายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมขึ้นขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือ
ลดลง 

(6) ผลกระทบด้านงบประมาณท่ีมีอยู่จ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนา และไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
(7) พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านทางสัญจร ไฟฟ้า แหล่งน้ า การสาธารณูปโภคอ่ืนๆยัง

ด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนที่ไกลออกจากชุมชนเดิมมากข้ึน 
  (8) สภาวการณ์สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ไม่มคีวามต่อเนื่องกันมักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่บ่อยครั้ง 

(9) ผลกระทบจากค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโน้มฟุ่มเฟือยให้ความส าคัญความเป็นไทยน้อย 
สนใจอารยะธรรมต่างชาติมากข้ึน 

(10) ผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  
(11) ผลกระทบจากการเกิดภัยธรรมชาติซ้ าซากอยู่เป็นประจ าทุกปี เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม  

 

 ทั้งนี้ โดยรวมแล้วปัญหาในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาส าคัญควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วเช่น ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาขยะมูลฝอย 
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการศึกษาและคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อยมีเป้าหมายต้องการให้ “สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น” 
 

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 
๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาทีจ่ะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการ 
๕)  เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถด าเนินการได้  
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อุปสรรค 

๑)  เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย บ่อยครั้ง  ท าให้เจ้าหน้าที่  ไม่มีความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบได้  

2. เนื่องจาก เครื่องมือ  เครื่องใช้  ภายในส านักงานมีอายุการใช้งานมานานท าให้เกิดการช ารุดบ่อยครั้ง 
และเทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
4) องค์การบริหารส่วนต าบลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  

 แนวทางการแก้ไข 
 (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีกล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไข

ปัญหาเรื่องน้ า  ปัญหาการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี 
(๒)  การบริการประชาชน 

 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๓)  เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีโครงการจ านวนมาก และการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปียังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี  ในปีนั้นๆท าให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาในระหว่างปี  

๒)องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรมเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

๓)องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนลดลงท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับด าเนินการ 
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 อุปสรรค 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่     
 

 แนวทางการแก้ไข 
 (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  รวมถึงปัญหาด้านขาด
เงินลงทุนในการประกอบอาชีพ  การส่งเสริมด้านอาชีพ  การเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  

สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ

ถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓)  เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปัญหา 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจาก

รัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไ ม่
สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้ มีการช ารุดเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน อีกทั้งด้านเทคโนโลยีในการ
ท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

๓)  ในพ้ืนทีป่ระชาชนมีความต้องการ และมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้ครอบคลุมทุกปัญหา 

อุปสรรค 
๑)  ด้านอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีจ ากัด  และมีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับ

ด าเนินการท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   
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  แนวทางการแก้ไข 
 (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 (๒)  การบริการประชาชน 
1)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อหลายๆด้านและทางหอกระจาย

ข่าวมากขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล. 
2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ

ถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนที่จะขอความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  
4.องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการประสานงานขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณฯและการ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 

**************************************** 
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๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรร
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติโดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๕๘เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์

ชาติมีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่๒ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘-๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่๓ (ปี๒๕๖๐
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒คณะได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีและ (๒) คณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปี 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ

๒๐ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วยและได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติในการด าเนินการขั้นต่อไปคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม๒๕๕๙ซึ่งเป็นช่วงเวลา ของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆจะได้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ๕ปีมาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม๒๕๖๐ 

 

๒. สาระส าคัญ 
 ๒.๑สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติ
ท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญโดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็มีปัจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น
และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้แหล่งทุนและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบ
กว่าในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆซึง่ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศโดยรวมประเทศไทย
จึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้นในอีก
ด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆที่ซับซ้อนขึ้นอาทิการก่อการร้ายโรคระบาด
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้นซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชนการบริหาร
จัดการทางธุรกิจและการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
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 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่๒๑กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึนแต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่ง
ท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้นประกอบกับในอนาคต
๒๐ปีขา้งหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติเงื่อนไข
ภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตได้แก่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
เสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวส ารอง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความ
เชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ๑๐ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่อง
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี๒๕๕๑ – ๒๕๕๒และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับ
หนี้สาธารณะในประเทศต่างๆเพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวง
ต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้นขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนาดใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยัง
ไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆที่จะเป็นโอกาสส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเศรษฐกิจโลกในช่วง๑๐ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ๕.๑ในช่วง๕ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า
แต่ประเทศต่างๆขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิตการแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ๑๐ - ๑๕ปีข้างหน้านี้จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัว
ช้าลงเงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับ
โครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผลในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วง
เปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯเพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือค้านอิทธิพลและ
บทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้นน่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลก
ในช่วงปี๒๕๖๐ – ปี๒๕๗๙มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศ
และกลุ่มประเทศส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลก
และประเทศไทยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและ
ท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญและช่วยแก้ปัญหาการ
ลดลงของทรัพยากรต่างๆรวมทั้งน้ ามันซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อมจึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่
การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของ
โลก 
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นอกจากนั้นยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภู มิอากาศ

เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อนทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญส าหรับภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจการด ารงชีวิตการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใน
ขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นประกอบกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนการใช้ระบอบประชาธิปไตยและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษย์ชนจะเข้มข้นมากขึ้น’ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น
ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี๒๕๓๑และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางตั้งแต่ป๒ี๕๕๓และล่าสุดในปี๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น๕,๗๓๙๒ดอลลาร์สรอ. ต่อปีฐาน
การผลิตและบริการหลากหลายขึ้นฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมากหลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูงอาทิกลุ่มยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารสินค้าเกษตรการท่อง เที่ยวและบริการด้านสุขภาพ
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น๓๘.๑ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน๓๘.๖ล้านคนอัตรา
การว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ๑ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ๒๐.๐ในปี๒๕๕๐เป็นร้อยละ
๑๐.๙ในปี๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับโอกาสการได้รับการศึกษาบริการสาธารณะสุขบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆและการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆมีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนอกจากนั้นประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
และการเงินในปี๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ได้ส่งผลให้ภาครัฐ และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสรับผิดรับชอบ
และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นมีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืน
ทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้นและฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่
ในระดับสูงมีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้นมีการสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้นช่วย
สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาดและสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัว
มากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจุดอ่อนส าคัญ
ของประเทศไทยได้แก่โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับแต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่างผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย
ยังต่ าทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลักขณะที่
โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ
มากจึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการ
ผลิตต่ า 



 
 

 
- 31 - 

 โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อยการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่
เพียงพอการวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่าการพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อยส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลือง
งบประมาณการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ าขาดความโปร่งใสและขาดความ
รับผิดชอบขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหาร
จัดการน่าจะยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้าการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบ
ต่างๆล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก
รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ลงในทุกด้านทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา๒๐ปีต่อจากนี้ไปจะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออมตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากรทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคมข้อจ ากัดต่อ
การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าและที่
ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินที่ท าให้จ าเป็นต้อง
เร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้นเป็น
โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริงโดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คนสินค้าและบริการเงินทุนองค์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆเป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆเร่งผลักดันการเพ่ิมผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขันขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผัน
ผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้นกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมี
ความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษสิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบทางการเงินเป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ
ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยที่การ
ปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไก
เชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหา
และปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ๔ - ๕ปีต่อจากนี้ไปประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันรายได้
เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ าและปัญหาความเหลื่อมล้ าจะ
รุนแรงขึ้นรวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีกและในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้
ในระยะยาว 
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ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา

ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่
เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกบัภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และ
สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางานและการเรียนรู้ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาวเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ
เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่งและประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศจะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกันการด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาวการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่องถือเป็นการสูญเสีย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศดังนั้นเพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายของประเทศและทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆของบริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
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การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับการ

ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ าปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลกสามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตอ้งการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้องเพ่ือให้
บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการคือประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติอัน
ได้แก่การเมืองภายในประเทศการเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐการด ารงอยู่
อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก
และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ 
“มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคน
ไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ๒๐ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย๖ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 

๒.๓.๑ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 

๒.๓.๒ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญอาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๒.๓.๔ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ ารวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่ งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐคือความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคม 
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ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติ

และแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑สาระของยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการก าหนดเป้าหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์การน าไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถก าหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙)ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการเสนอร่าง
แผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
แวงน้อย มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด  8   
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙การพัฒนาภาค เมอืง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิด
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นต้นท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ 

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒.สถานะของประเทศ 
๒.๑ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจแม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ๕ต่อปีจนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี๒๕๕๗มาอยู่ที่
ประมาณ๑๙๖,๒๔๐บาท หรือประมาณ๖,๐๔๑ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ๘ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ๓.๒ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ในช่วง
แผนพัฒนาฯฉบับที่๙ซ่ึงต่ ากวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควรโดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุน
โดยรวมอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ  (Gross Domestic 
Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ๔๑.๓ในช่วงปี๒๕๓๔ – ๒๕๓๙เป็นร้อยละ๒๕.๕ในช่วงปี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗
นอกจากนี้เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคจะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗อยู่ที่ประมาณร้อยละ๔.๙ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงแต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลงโครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในปี๒๕๕๓ที่ระดับร้อยละ๙.๙ ๒๕.๔และ๖๔.๗เป็นร้อยละ๗.๒  
๒๘.๕และ ๖๔.๓ในปี๒๕๕๗ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติ
และของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้นจนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงขณะเดียวกันก็มี
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าท าให้
ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพ 
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การผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor 
Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่
ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ๙.๗ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็น
เฉลี่ยร้อยละ๑.๑ในช่วง๓ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้นแม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตามแต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ๘ปีที่ผ่านมาและยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้าทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ๓.๓๒ในช่วง
แผนพัฒนาฯฉบับที่๙เป็นร้อยละ๒.๐๕ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจและเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคตแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี
๒๕๒๔และ๒๕๔๐แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ๓๗.๙ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐เป็นร้อยละ๔๒.๒ในช่วง๓ปีแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่๑๑ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทยและประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิตและประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่๓๑จาก๑๔๔ประเทศและในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่๓๐จาก๖๑ประเทศชั้นน าใน
ขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕ ซ่ึงด าเนนิการโดยธนาคารโลกนัน้ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี๒๖จาก๑๘๙ประเทศ
ทั่วโลก 

๒.๑.๖สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดยในปี
๒๕๕๗อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่๔๗และด้านเทคโนโลยีที่๔๔จาก๖๑ประเทศที่
จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่๓๗และ๔๓ ตามล าดับในปี๒๕๕๑ 
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ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ๐.๔๘ต่อ GDP โดยเป็นการ

ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ๕๓และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ๔๗ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้วเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ๔.๐๓, 
๓.๓๕, ๒.๗๙, และ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี๒๕๕๕ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับ
ก้าวหน้าโดยในปี๒๕๕๖บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน๑๑คนต่อประชากร๑๐,๐๐๐คนซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ๒๐-๓๐คนต่อประชากร๑๐,๐๐๐คน 

๒.๑.๗สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆด้านประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางบกได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการการบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพการให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอการให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมืองและมี
ราคาค่อนข้างสูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนั้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัดยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมนอกจากนี้ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การรักษาความปลอดภัยและข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศตลอดจน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเช่นความรู้ด้าน
ภาษาความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศเป็นต้น 
๒.๒ด้านสังคม 

๒.๒.๑โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัยเนื่องจากปัจจัยหลักๆได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก๖.๓ คนในช่วงปี๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น
๑.๖๒คนในช่วงปี๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี๒๕๘๓จะลดลงเหลือเพียง๑.๓คน 

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ๓๐เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้าซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไปก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ านวน๓๘.๙ล้านคนในช่วงปี๒๕๕๕-๒๕๕๗และเริ่มลดลงร้อยละ๐.๑ในปี๒๕๕๖และร้อยละ ๐.๒ในปี
๒๕๕๗ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ า
กว่าประเทศเพ่ือนบ้านเช่นมาเลเซีย๑เท่าตัวและสิงคโปร์๕เท่าตัวและก าลังแรงงานกว่าร้อยละ๖๕.๑มีการศึกษา
ระดับมัธยมต้นและต่ ากว่านอกจากนี้ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี 
๒๕๕๓มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูงไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัวส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและ
อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก ๑๐.๓ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘เป็น ๒๐.๕ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้นแม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานเพ่ิมข้ึนแต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการออมน้อยและแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ของ
รายได้ทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 
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๒.๒.๒ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้นอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖คนในปี 
๒๕๔๓เหลือ ๓คนในปี ๒๕๕๖โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน ๑รุ่นและครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุด
ในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการ
ล่มสลาย 

๒.๒.๓คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยปี ๒๕๕๗เพศชาย ๗๑.๓ปีเพศหญิง ๗๘.๒ปีแต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามคนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ปีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ปีขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ าสะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐นอกจากนี้คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆพบว่าปัญหาส าคัญที่สุดคือความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริตคอร์รัปชันโดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ในปี๒๕๔๓เหลือร้อยละ ๑๐.๙ในปี ๒๕๕๖แต่ความยากจน
ยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน
ถึง ๓๔.๙เท่าในปี ๒๕๕๖โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ของรายได้ทั้งหมด
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ไม่สมดุลส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗
เทา่เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง -ชนบทและระหว่างภูมิภาคมี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษาโดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑เท่านักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาคโดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาทิจากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖พบว่า
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง๓.๖เท่า 
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(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานแรงงานอิสระเข้าถึงการ

คุ้มครองมากขึ้นจากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ล้านคนในปี ๒๕๕๕เป็น ๒.๔๗๑
ล้านคนในปี ๒๕๕๗ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ในปี ๒๕๕๗อย่างไรก็ตามแรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑เท่าในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายเข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างานนอกจากนี้ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
และต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้นจากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพโดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ล้านคนจากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ล้านคนส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ
เพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐บาทครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัว
ยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ
ต่างๆแต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ครัวเรือน
อย่างไรก็ตามรัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้นอาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแก่ตัวไม่
รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้นโดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชนมีการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒แห่งในปี ๒๕๕๕
เป็น ๑๕๒,๓๗๗แห่งในปี ๒๕๕๖ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพร้อยละ ๓๒.๕๑ขององค์กรทั้งหมดและ
องค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ 

๒.๒.๙ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆที่มีความรุนแรงมากขึ้น
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พืน้ที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการ

ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ก า ร อยู่ อ า ศั ย แ ล ะก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น เ พ่ิ ม ม า ก ขึ้ น ต า ม ไป ด้ ว ย
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(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ

ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพการชะล้างพังทลายของดินนอกจากนี้ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขาซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ
จ านวนมากเช่นการเพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยเฉพาะการท านากุ้งการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมท าให้พ้ืนที่ป่า
ชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ล้านไร่เหลือเพียง ๑.๕ล้านไร่ในปี ๒๕๕๒คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ ๓๔.๘ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆอย่างไรก็ตามในระหว่างปี๒๕๔๙-๒๕๕๔พบว่าป่าชายเลนมีสภาพดี
ขึ้นในปี ๒๕๕๔ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ล้านตันลดลงจากปี ๒๕๔๙ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ล้านตันใน
ขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ า
ที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ดีขึ้นความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ต้อง
น าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖อยู่ที่ระดับ๑.๐๘ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๕๔ของความต้องการ
ใช้ในปี ๒๕๕๕และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ของการ
น าเข้าพลังงานทั้งหมดขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี๒๕๕๕เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันทั้งนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโดยมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ๑
ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖ 

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ลุ่มน้ าหลักน้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติมีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗แอ่งน้ าบาดาลมี
ปริมาณการกักเก็บน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้ าบาดาล
ขึ้นมาใช้มีข้อจ ากัดในเรื่องความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูงขณะที่
ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศในปี ๒๕๕๗มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ล้านลูกบาศก์เมตรโดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆมีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่สามารถ
จัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล

ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๓เป็น ๑.๑๑กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อย
ละ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ล้านตันในปี ๒๕๕๖  
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การก าจัดซากของเสียเหล่านี้หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจรขณะที่
การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐โดยภาคอุตสาหกรรมมี
การน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้นแต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึ้นในปี๒๕๕๗พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศและที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซโอโซนและ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุดจังหวัดระยองที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในขณะที่พ้ืนที่อ่ืนเช่นกรุงเทพฯปทุมธานีเชียงใหม่ขอนแก่นพบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน
แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗
ทั้งนี้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครการที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและ
ทางจักรยานการเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด าอย่างไรก็ตามปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลัก
คือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนพบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็น
ล าดับโดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงสถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์และการระบายน้ าเสียจากชุมชนระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนโดยปัจจุบันมีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนแต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ๒๕๓๓ปริมาณ๒๒๙.๐๘ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าและเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี๒๕๔๗โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ต่อปีอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องมาจาก
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มี
ความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยทั้งอุทกภัยภัยแล้งวาตภัยและดินถล่มสร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทอันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถี
การด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศ
ไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆของโลก 
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๒.๔ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
ดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ .ศ. ๒๕๕๒มีอย่างน้อย ๖ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่าขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วนได้แก่ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้งมีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์
รัฐหน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาลมีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้องภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการกระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งาน
จากภาครัฐปิดงานอย่างรวดเร็วผูกขาดทางธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเองมีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวมขาดความโปร่งใสปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลางไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริงรับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลตั้งแต่ปี ๒๕๔๔โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่๗๒% 
ในปี ๒๕๕๗ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๕๔ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
๒.๔.๒ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ส่วนได้แก่บริหารราชการส่วนกลาง
บริหารราชการส่วนภูมิภาคและบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจ
ระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึง
การก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ .ศ. ๒๕๔๕มีการก าหนด
ส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวงและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 

 
 
 

 



 
 

- 47 - 
(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ

ให้แก่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ .ศ. ๒๕๔๐และ 
๒๕๕๐และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑และฉบับที่ ๒นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของอปท . โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๔๓สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐และร้อยละ ๒๘.๒๑ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่อปท . ฉบับที่ ๑จ านวน ๑๘๕ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน ๒๔๕ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่ ๒จ านวน ๗๕งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔งาน/
กิจกรรมและถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๙.๘๕๐คนแบ่งเป็นข้าราชการ 
๑,๓๗๘คนบุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕คนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัยจ านวน 
๗๙คนและลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘คนอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่นการทับซ้อนของอ านาจหน้าที่
และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบลท าให้การจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุลปัญหาการซื้อเสียงท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม
และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของอปท.ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ของ
รายได้รัฐบาลในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๙และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ท้องถิ่น
จ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับส่งผลให้อปท. ใน
พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่นเช่นการเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมการค้าการบริการการเป็นพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกการจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและ
การเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 
๒.๔.๓ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับ
สินบนซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่ รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชนและมาตรการต่างๆที่ออกมารวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ
ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception 
Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติพบว่าประเทศไทยได้ ๓๘คะแนนจากคะแนนเต็ม 
๑๐๐คะแนนอยู่อันดับที่ ๘๕จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ที่ได้ ๓๕คะแนนอยู่อันดับ ๑๐๒โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศ
ไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนนและมาเลเซียได้ ๕๒คะแนน (คะแนน
มากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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๓.บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑บริบทภายใน 
๓.๑.๑ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับ
ที่ ๑๒และร้อยละ ๔.๒ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓ (๒)การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓)ราคาน้ามัน
เฉลี่ย ๗๐-๙๐ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรล
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓(๔)ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหด
ตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ๐.๘ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ 
(๕)การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒และร้อยละ ๐.๗
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และ ๑๓ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ซึ่งท าให้เศรษฐกิจ
ไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – 
๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความ
เสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึนเมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ 

 (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 
๑๔ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

 (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ 

 (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง 

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย 

(๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศ
เพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้น
สูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศส าคัญๆเงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอ
ในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
๓.๑.๒การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก
รับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นโดยในปี ๒๕๕๓มีประชากรวัยแรงงาน ๕คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คนและ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑คนการขาดแคลนก าลัง
แรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้าปัญหาการค้ามนุษย์และการขาด
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอาทิ
อาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้นสศช . จะค านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ดอลลาร์
สรอ. ต่อคนต่อป ี
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๓.๑.๓ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมจากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมบางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูงท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ของประชากรกับกลุ่มคน
จนร้อยละ ๑๐ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙เท่าในปี ๒๕๕๖นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆอาทิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมการแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
๓.๑.๔ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลักอันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้าบริการและอุตสาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่นการลดลงของแรงงานในภาคเกษตร
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด
การขนส่งมีต้นทุนต่ าลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนอกจากนี้ความต้องการ
แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
๓.๑.๕การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐเอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘มีมาตราส าคัญๆ
ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิมาตรา ๖๙หน่วยงาน
ของรัฐองค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนกระจายอ านาจและจัดภารกิจ
อ านาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมี
กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนฯลฯมาตรา ๘๙
รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการ
คลังและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่าจัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคมมีระบบภาษีอากรที่มีความเป็ น
ธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคมอาทิมูลนิธิ

สถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่างๆน าเสนอผลการติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจเพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะเป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวนแนวนโยบาย
มาตรการและกลไกการท้างานต่างๆให้เหมาะสมมากขึ้น 
๓.๒บริบทภายนอก 
๓.๒.๑การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)           
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ของประชากรรวมทั่วโลก
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นญี่ปุ่นอเมริกายุโรปขณะที่
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้า งสั้นกว่าสะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมากโดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
นอกจากนี้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้นนับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทย
ที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พักอาศัยการให้บริการสุขภาพในรูปแบบ
ต่างๆรวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
๓.๒.๒การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้นมีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์ตู้เย็นโทรทัศน์และ
อ่ืนๆเข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้นโดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
๓.๒.๓ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆหลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุป
สงค์ในประเทศ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้าน
สถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการ
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
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(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ

การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการ
เปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐมแรงกดดันจาก
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร
สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นรวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่ วถึงยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน         

(๔) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯและแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯและ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสารการขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึนท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดช่วงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรมแหล่งน้ าขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพเช่นระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศชายฝั่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าเกิดการกัดเซาะชายฝั่งและการสูญเสีย
แนวปะการังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพ
พลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งอุทกภัยภัยแล้งแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดัน
ให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
๓.๒.๕วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕คือการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ปีโดยสหประชาชาติ
ให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐กันยายน ๒๕๕๗ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal)  
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ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่ยั่งยืนลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน
เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพมีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้สังคมมีความสุขมีความยุติธรรมและ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๓เป้าหมาย 
๔.๓.๑การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ในปี ๒๕๔๖เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑บาท (๙,๓๒๕ดอลลาร์สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙บาท (๘,๘๕๙ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ต่อปี) 

๔.๓.๒การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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๔.๓.๔การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔)เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕.แนวทางการพัฒนา 
๕.๑การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการบริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
๕.๑.๒การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขา
การผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
๕.๑.๓การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลาง
การด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
๕.๑.๔การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยง
พื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ 
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๕.๑.๔การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยง
พื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและ
อุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 
๕.๑.๕การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับ
การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม
ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางน้ าและทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท า
กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดน
ติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้ งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์
และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
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๕.๒การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรี ยนรู้
ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพ
และประสบการณ์มีรายได้ในการด ารงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังต่างๆท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 
๕.๒.๒การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึงโดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อ เพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
๕.๒.๓การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการ
ให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เ อ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสู่ชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
๕.๓การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๕.๓.๑การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้
แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
 



 
 

- 56 - 
๕.๓.๒การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้ มกันระดับปัจเจกโดย       
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่พัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ  (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 

๕.๓.๓การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรราย
ย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ าพ.ศ. .... และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรมเช่นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 
 

๕.๓.๔การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ าเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดินเป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคม
ขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้าการลงทุนและการบริการโดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทาง
การค้าขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
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๕.๕การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่เช่ น
คณะกรรมการลุ่มน้ าและองค์กรผู้น าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น 

๕.๕.๓การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียวเพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศขยะน้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤตสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
โดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกัน 
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๕.๖การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ 

๕.๖.๒การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสร้างผลงานที่มี
คุณภาพรวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง(พ.ศ.2557–2560)(กลุ่มจังหวัด

ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น–มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) 
 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2550 จัดบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัดโดย มีจังหวัด
ขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ์  หรือเรียกว่ากลุ่ม“ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ”กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  พ.ศ.2557 – 2560  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคตรวมทั้งสภาพ
ของปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ดังนี้    
วิสัยทัศน์ 

“เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง ) อุตสาหกรรม การค้า  การบริการการ
ท่องเที่ยว  และการลงทุนสู่สากล  

 

เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์) 

เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดพึงปรารถนาในระยะยาว  4  ปี  จึงได้ก าหนดเป้าหมาย
หลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้   
 1)เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
 2)เพ่ิมมูลค่าการค้า  การลงทุน  การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
 3)พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 4)เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตัวช้ีวัดรวม 
1) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของจ านวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP 
3) ร้อยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน  
4) ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และ

กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูป  การค้า  พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 

1) เป้าประสงค์ 
     ๑.๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี 
     ๑.๒) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากสินค้าเกษตร 

2) ตัวชี้วัด 
2.1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง  GAP  
2.2) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์  3  กลยุทธ์  ดังนี้  
3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
3.3) พัฒนาการค้า  การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร  
                              ต่อสิ่งแวดล้อม   

1) เป้าประสงค์ 
 ๑.๑) เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด  
 ๑.๒) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองรับการลงทุน 
 1.3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ในกลุ่มจังหวัด  
2) ตัวชี้วัด 

2.1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด  
2.2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด  

2.3) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด  
๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์  4  กลยุทธ์  ดังนี้  
3.1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน   
3.2) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญด้านอุตสาหกรรม   
3.3) ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร   
3.4) จัดหาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด   

1) เป้าประสงค์ 
 ๑.๑) รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน  
 ๑.๒) เชื่อมโยงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ     

2) ตัวชี้วัด 
2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว  
2.2) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่  
2.3) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์  3  กลยุทธ์  ดังนี้  
3.1) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  
3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
1) เป้าประสงค์ 
 ๑.๑) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน  
 ๑.๒) พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
 1.3) สู่พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน  
2) ตัวชี้วัด 

2.1) จ านวนคนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์  3  กลยุทธ์  ดังนี้  
3.1) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
3.2) พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา 

1. หอมมะลิ 
- เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก  ( valley of the best jasminerice) 
- สร้างมูลค่าเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์ 
- ศูนย์กลางการวิจัยเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิ  

2.ผ้าไหม 
-  ไหมไทยสู่สากล 

3.ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
-  ฐานการผลิตและแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือการค้า 
-  ฐานการผลิตอ้อย  

4.ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า  การลงทุน  การบริการ 
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5.การท่องเที่ยว 
- ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์โบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
- ท่องเที่ยวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหว้พระ  4 เมือง  รุ่งเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแก่น    พระธาตุยาคู  

พระธาตุนาดูน  พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล  
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6.ศูนย์กลางการศึกษา 

- เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 
- การน าผลงานการวิจัยไปใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดในเชิงธุรกิจ 

 

1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2557 – 2560(ฉบับทบทวนใหม่ พ.ศ.2560)     
  

คณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเมื่อ  29  มีนาคม  2559 ในการเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2557-
2560 (ฉบับทบทวนใหม่พ.ศ.2560)  โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  และการบริหารจัดการ  

ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
พันธกิจ 
 1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก  
 2.พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 3.พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทสอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 จากการวิเคราะห์โดยเครื่องมือต่างๆและแบ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ สามารถก าหนดยุทธศาสตร์จังหวัด
ขอนแก่นที่ส าคัญได้  6  ยุทธศาสตร์ โดยมีกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การเพิ่มศักยภาพของพลเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 

  1.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคเกษตร 
  2.เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ  OTOP  และ  SME 
  3.เพ่ิมขีดความสามารถภาคการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
 2.พัฒนาคุฯภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและขยายโอกาส 
 3.สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 4.อนุรักษ์  สร้างสรรค์  สืบสานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 
  1.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคเกษตร 
  2.เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ  OTOP  และ  SME 
  3.เพ่ิมขีดความสามารถภาคการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
 2.พัฒนาคุฯภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและขยายโอกาส 
 3.สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 4.อนุรักษ์  สร้างสรรค์  สืบสานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กลยุทธ์ 
 1.บริหารจัดการทรัพยากร  
 2.สร้างสังคม  และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
กลยุทธ์ 
 1.สร้างความปรองดอง  สมานฉันท์  และส่งเสริมประชาธิปไตย 
 2.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและภายใน 
 3.ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
 4.ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของพลเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
กลยุทธ์ 

 1.เพ่ิมศักยภาพโครงข่าย 
 2.เพ่ิมคุณภาพภาคบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
 3.เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 

1.4กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี  2561 – 2563 

วิสัยทัศน์ 
“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และเมืองหลักเศรษฐกิจ  

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” 
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พันธกิจ 
 1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
 3.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

4.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการบริการและการ
ท่องเที่ยว 
 5.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
 7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8   ยุทธศาสตร์  44  แนวทางการพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบด้วย  5   แนวทางการพัฒนา 
 1.1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 

1.2.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
 1.3.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
 1.4.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร  

1.5.สร้างวินัยประชาชนและความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชนการจราจรและการลด
อุบัติเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 5แนวทางการพัฒนา 
   2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

 2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาดปลอดภัย 
   2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างสมดุล  
 2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เหมาะสม 
            2.5 สนับสนุนชุมชน  หน่วยงาน  ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล  และรักษาความสะอาด
ของครอบครัว ชุมชน  (ถังดักไขมัน  บึงประดิษฐ์  ตลาด  ทางระบาย  การก าจัดของเสีย) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 7แนวทางการพัฒนา 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ   

3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  

3.3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและการกีฬา/
นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือที่เหมาะสมตรงศักยภาพของประชาชน  

3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  12  ประการ 
3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเอง

และสังคม  
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3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็น

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 7  แนวทาง  

 4.1 การบริหารจัดการ  อนุรักษ์  ฟื้นฟู เพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน ป่าต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน  
 4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  ป่าชุมชน  และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าใต้ดิน และการบริการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  
 4.5  สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.6  ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
 4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต  แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท.  ตามศักยภาพสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  5 แนวทางการพัฒนา  

5.1 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
 5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
 4.3  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย  (Food  Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์
เพ่ือภาวะสุขภาพ 
 5.4สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
 5.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับพ้ืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 
6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงอย่างเท่าเทียม 
6.3  สนับสนุนการฟื้นฟูแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการดูแล

สุขภาพ 
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)และพัฒนารูปแบบการบริการ

ประชาชน  
6.5 เฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนา ระบบการส่งต่อ

ร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย   5 แนวทางการพัฒนา  

 7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  จิตรสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน  
 7.2 อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7.3 พัฒนาส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้   
 7.4 พัฒนาส่งเสริม  การพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 7.5 ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 5แนวทางการพัฒนา  

8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน   
8.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ

บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน  
8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชะนีส่วนร่วมในการประเมินผล

กระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น  

 เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา องค์การบริหาร            
ส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 28          
แนวทางการพัฒนา  เพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้บรรลุเป้าประสงค์  
/ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปี  พ.ศ. 2561 – 2564 
 

2.1  วิสัยทัศน์  (Vision)  ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

“ต าบลแวงน้อยเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี”  

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยประจ าปี  2561 – 2564 

ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ 
ที่มาจากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย น านโยบายของรัฐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง 
และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล     น้อย ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้   8  ด้านดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  
ยุทธศาสตร์ที่  7  การอนุรักษ์  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2.3 เป้าประสงค์  

1 พัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 

2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชน  
3 ปัญหายาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่ลดลง  
4 ทุกครัวเรือนมีน้ าสะอาดและมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
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5 การคมนาคมขนส่งสะดวก และรวดเร็ว  
6 ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของครัวเรือนและชุมชน 
7 .พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งในและนอกระบบ อย่างทั่วถึง  
8 .ประชาชนให้ความสนใจในการเล่นกีฬาเพ่ือออกก าลังกายและพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพ  
9.ประชาชนให้ความสนใจ  ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางประชาธิปไตยในชุมชน   
10 ส่งเสริมการการปลูกต้นไม้ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ และการปรับปรุงภูมิทัศน์  
11 มีระบบการบริหารจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียในพื้นที่อย่างเป็นระบบ 
12 ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
13 ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข  และระบบการบริการทางสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณภาพ และทั่วถึง 

14. ส่งเสริมการศาสนา การอนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

15  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนที่ทันสมัยและรวดเร็ว  
16 การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีคะแนน

ผ่านเกณฑ์  
 

2.4 ตัวช้ีวัด  
1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.แวงน้อย มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  5  
 2.หมู่บ้านที่มีน้ าสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค เพ่ิมข้ึนร้อยละ  2   
 3.การด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก

และทางน้ า  มีความสะดวก  รวดเร็ว ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ  5   
 4.การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งในและนอกระบบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5    
 5.การส่งเสริมการศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพ่ิมข้ึนร้อยละ  10  
 6.การปลูกต้นไม้การปรับปรุงภูมิทัศน์ทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ิมขึ้น      

ร้อยละ  10 
 7.วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  สามารถแข่งขันได้มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ

เกษตรกรสามารถน าไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  5  
 8.ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข และระบบการบริการทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม  ร้อยละ  80  
 9.การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีคะแนน

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  60 
 2.5.ค่าเป้าหมาย    

1.หมู่บ้านที่มีน้ าสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค -บริโภค  
3.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า   
6.การส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
8.การส่งเสริมการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
9.การปลูกต้นไม้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
10.การบริหารจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียในพื้นที่ 
11.วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
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12.การบริการด้านสาธารณสุขการบริการทางสังคม ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  
13.การอนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
14.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนที่ทันสมัยและรวดเร็ว  
15.การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
 

2.6  กลยุทธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน   
 แนวทางการพัฒนาที่   1  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
    ภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
 แนวทางการพัฒนาที่   2  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  สร้างความร่วมมือในการ 
                                          จัดระเบียบชุมชน การลดอุบัติเหตุ แบบชุมชนมีส่วนร่วม  
 แนวทางการพัฒนาที่   3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 แนวทางการพัฒนาที่   1พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
 แนวทางการพัฒนาที่   2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 แนวทางการพัฒนาที่   3  พัฒนาการรักษาความสะอาดของครัวเรือน ชุมชน ตลาด ทางเดิน  ทางน้ า   
                                          ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

แนวทางการพัฒนาที่   1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา      
                               นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่าง  
                               ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน และส่งเสริม 

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่น  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนาที่   1  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เหมาะสม  และการบริหารจัดการ  อนุรักษ์   
    ฟ้ืนฟู เพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน ป่าต้นน้ าล าธาร การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนาที่   2  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าใต้ดิน และการบริการจัดการน้ า 
    อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 แนวทางการพัฒนาที่   3  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย   

 แนวทางการพัฒนาที่   4  พัฒนาส่งเสริม  การพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

แนวทางการพัฒนาที่   1  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนและ 
พัฒนาการประกอบอาชีพ  การพัฒนาทักษะฝีมือ ตามศักยภาพของ
ประชาชนให้สามารถแข่งขันได้ 

 แนวทางการพัฒนาที่   2  สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม 
    และนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
 แนวทางการพัฒนาที่   3  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การน าหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  

แนวทางการพัฒนาที่   1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข/สาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) 
และพัฒนารูปแบบการบริการทางสังคมส าหรับบริการประชาชน ให้มี
คุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

แนวทางการพัฒนาที่   2  เฝ้าระวังป้องกันและรณรงค์ โรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาด 
ของโรคต่างๆในพ้ืนที่  

ยุทธศาสตร์ที่  7  การอนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ 
  ปัญญาท้องถิ่น  

 แนวทางการพัฒนาที่  1  เสริมสร้างค่านิยมหลัก  12  ประการคุณธรรม จริยธรรม จิตรสาธารณะ 
    และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาและสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬา 

มืออาชีพและการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  
 แนวทางการพัฒนาที่  3 อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการ 
ประชาชนพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  โดยส่งเสริมให้ 
ประชาชนนีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น  

แนวทางการพัฒนาที่   2  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เพิ่มข้ึนและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง  

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่งเดิมเกษตรกรในพ้ืนที่มีการท าการเกษตรแบบผสมผสาน
โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันท าให้ในพ้ืนที่ของ อบต .แวงน้อยมี
เกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จสามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และรวมถึงสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบได้  
ประกอบกบัองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเอาไว้ว่า“ อบต. แวงน้อยเมือง
น่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ”ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การบรรลุถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คณะผู้บ ริหารได้ให้
ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการ เช่นโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาองค์ความรู้ของ
เกษตรกร เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน าไปปรับใช้ และโครงการที่มีลักษณะการส่งเสริมสนับสนุน
ประชาชนในการท าการเกษตรผสมผสาน อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการกักเก็บน้ า
ไว้ใช้เพื่อท าการเกษตรของเกษตรกรให้เพียงพอตลอดทั้งปี  
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ด้านการคมนาคม การสัญจรการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดของเกษตรกรต าบลแวง
น้อย  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยมีเส้นทางเชื่อมต่อกับเส้นทางสายเอเชีย  สาย  2065  สามารถเดิน
ทางเข้าอ าเภอแวงน้อย อ าเภอพล หรือการเดินทางระหว่างจังหวัด เช่นจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมาก็
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกเช่นกัน  ด้วยศักยภาพในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยแล้ว
จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยไว้ดังนี้  

 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้  ด้านการท าการเกษตรแบบผสมผสานและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาคุณภาพคน  คุณภาพผลิตผลทาง
การเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของตลาด  และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถ
ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้   และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน   

 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปี เป็นแผน
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ  /กิจกรรมจากแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีไป
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ  เทศบาลต าบลแสลงพันจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวางโดยมิเพียงจะมี

หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รั ฐบาล
จัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการ
หนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มาการ
ควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการ
บริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม ผ ล
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )  

 

จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบการบริหาร 
  -  มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
  -  มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  -  ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
  - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้
งานการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถน า
ระบบข้อมูลมาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ 
 3. อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดีได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่องมีแผน
อัตราก าลังบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
 4. การเงิน งบประมาณ 
  - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆและ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร 

  -  ประชาชนในพ้ืนที่มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดีซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ภายในต าบล 
   -  เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้าน ถึงอ าเภอและถึงจังหวัดอยู่ในสภาพดี มีทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 ผ่านหลายหมู่บ้านในต าบล ซึ่งมีรถประจ าทางวิ่งตลอดวัน 
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จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
 -  กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่ท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
 2. ระบบข้อมูล 
 -   ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนเป็นเหตุท าให้เกิดปัญหาภัยแล้งทุกปี   
- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดอน สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ์และดิน

เค็มเป็นบางพื้นที่ มีป่าเสื่อมโทรม สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้งพ้ืนที่ท าการเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 
4. การเงิน งบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

โอกาส (Opportunity) 
- เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ า  ห้วย หนอง  คู  คลอง  ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการ 
   พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบชลประทาน  
- เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและจังหวัดอ่ืน  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ 
   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจ า 

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Thtreat) 
- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน 
    การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
- การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 

ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจาก
จ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 

-เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคมเนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง               
- การเกิดภัยธรรมชาติซ้ าซากอยู่เป็นประจ าทุกปี เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น 
- การประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ยังมีลักษณะต่างคนต่างท า 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 การวิเคราะห์ผังเมืองรวมเป็นการน าข้อมูลด้านผังเมืองมาเพ่ือวิเคราะห์ก าหนดแนวทางการพัฒนาทาง
กายภาพในมิติพ้ืนที่จากการตรวจสอบร่างผังเมืองรวมชุมชนพอจะสรุปได้ว่าแวงน้อยเป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ศักยภาพผังเมืองโดยรวมขององค์การบริหารส่วนแวงน้อย มีดังนี้ 

1. แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภคของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อยมี
แหล่งน้ าประกอบด้วย (1)หนองแวงสุ่ม หมู่ 13 (2)หนองอีโล หมู่ 5 (3)หนองผักหวาน หมู่  8 (4)หนองละเลิง
หมู่ 4 (5)หนองละเลิงทุ่ง หมู่ 11 (6)หนองผักบุ้ง หมู่ 2 ซึ่งเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติสามารถน ามาใช้เพ่ือการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตรไดแ้ต่พ้ืนที่การเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน สภาพดินเป็นดินดินทราย ขาดความ
อุดมสมบูรณ์  มีบึง หนองน้ า สระที่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านแต่ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน
และประกอบกับอยู่ในพื้นท่ีดอนจึงยากต่อการผันน้ าเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ าแห่งอ่ืนอีกทั้งพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่นอกเขต
ชลประทาน  
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอกแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย

จึงประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี ดังนั้นหากจะมีการแก้ปัญหานี้จึงต้องมีการแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ โดยบูรณา
การการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับกลุ่มภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนอย่างยั่งยืน ประชาชน
สามารถท าการเกษตรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  ส่งเสริมการผลิตภาค
การเกษตรให้ประเทศไทยเป็นคลังอาหารโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

 2. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน  พ้ืนที่ต าบลแวงน้อยส่วนใหญ่ประชาชนใช้เป็นพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่
อาศัย  ที่ดินส่วนใหญ่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งมีทั้งที่เป็น
เจ้าของที่ดินเองการเช่าที่ดินเพ่ือเพ่ือการเกษตรกรรมที่ดินมีทั้งที่เป็น โฉนดที่ดิน นส.3 ที่ดินที่เป็น ส.ป.ก.ที่ดิน
ตามแบบ ทบ.5 และที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิการถือครองอีกจ านวนหนึ่ง  ตลอดจนที่ดินสาธารณะประโยชน์
และที่ราชพัสดุของหน่วยงานราชการอ่ืนๆในพ้ืนที่อีกจ านวนมากที่ดินที่ประชาชนหรือเกษตรกรถือครอง
กรรมสิทธิ์นี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  

3. โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมสัญจรระหว่างต าบล อ าเภอ จังหวัด พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย มีถนนทาง
หลวงหมายเลข 2065 ตัดผ่านต าบลแวงน้อย จากถนนทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอ าเภอพล อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ถึงจังหวัดชัยภูมิ  นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรังเพ่ือการขนถ่ายพืชผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรออกสู่ตลาดกลางเส้นทางดังกล่าวสามารถพัฒนาคุณภาพของถนนสัญจรให้มีคุณภาพที่สามารถรองรับ
การขยายตัวของชุมชนและปริมาณการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือการรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

เมื่อวิเคราะห์ขอบข่ายการประกอบกิจกรรมในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย เห็นได้ว่าพ้ืนที่ถูกก าหนดในร่าง
ข้อก าหนดผังเมืองรวมชุมชน สามารถที่จะท าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งด้านพืชและด้านสัตว์  การ
ส่งเสริมสถานประกอบการที่ไม่ขัดต่อข้อก าหนดเช่น ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยสามารถส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในต าบล การ
ให้บริการประชาชนด้านสาธารณูปโภค การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึง
คุณภาพชีวิตต่างๆของประชาชนในต าบลได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบยท.04 
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ส่วนที่ ๔ 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนนุ 

๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั อบต.แวงน้อยทุก
ส่วนราชการ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 

การด าเนินงานด้านอื่นๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลดั 
๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

กองช่าง 

๓ การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 
การด าเนินงาน             
ด้านอื่นๆ 

แผนงานงบกลาง ส านักปลดั 

๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา    
ที่ย่ังยืน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหาร            
งานท่ัวไป 

ส านักปลดั 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองส่งเสริม
การเกษตร 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
๕ ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

เศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขนั
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองส่งเสริม
การเกษตร 

๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
  การด าเนินงาน             

ด้านอื่นๆ 
แผนงานงบกลาง ส านักปลดั 

7 การอนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานคลัง 
แผนงานการศึกษา 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

รวม 8ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๐แผนงาน 5 ส่วน
ราชการ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



 

 
 
 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น    

 
 
 
 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4   การเสริมสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมือง และชุมชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.แวงน้อยที่ 1  การพัฒนาเมือง และชุมชน 
 

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1.2  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการฝึกอบรม อาสา

สมัคป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)(หลักสูตร
จัดตั้ง) ต าบลแวงน้อย 

-เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิก 
อปพร.ประจ าต าบลแวง
น้ อ ย ใ ห้ ค ร บ จ า น ว น
ตามทีร่ะเบียบก าหนด 

- ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ทุกปีๆละ  1  ครั้ง  

150,000 150,000 150,000 150,000 จ า น ว น ส ม า ชิ ก             
อปพร.ประจ าต าบล   
แวงน้อยมีจ านวนครบ
ต า ม ที่ ร ะ เ บี ย บ            
ที่เกี่ยวข้องก าหนด  

- สมาชิก อปพร.ที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรมทบทวน มี
ความรู้ความช านาญใน
การปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมาย  
-อ บ ต . แ ว ง น้ อ ย มี ก า ร
ด าเนินการเป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนด 

ส านักปลัด 
 

2 โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ท บ ท ว น  อ า ส า ส มั ค
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
( อ ป พ ร . ) ต า บ ล             
แวงน้อย 

-เพื่อทบทวนความรู้และ
ความช านาญในการ
ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ บ ริ ก า ร
ประชาชนให้กับสมาชิก 
อปพร.ประจ าต าบลแวง
น้อย  

- ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
ทบทวนความรู้ (อปพร.)
ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง 

150,000 150.000 150,000 150,000 จ า น ว น  ส ม า ชิ ก            
อปพร. ที่ได้เข้ารับการ
ฝึ ก อ บ ร ม ท บ ท ว น
ความรู้ ของ อบต.แวง
น้อย 

- สมาชิก อปพร.ที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรมทบทวน มี
ความรู้ความช านาญใน
การปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับ
มอบหมาย  

ส านักปลัด 
 

 

ผ.01 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
3 โครงการตั้งจุดตรวจด่าน

ตรวจปอ้งกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล   
 
 

- เพื่อลดจ านวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปี
ใ ห ม่ แ ล ะ เ ท ศ ก า ล
สงกรานต์  

- เพื่อบริการประชาชน 

- ตั้งจุดตรวจด่านตรวจ/
จุ ด บ ริ ก า ร ใ น ช่ ว ง
เทศกาลปีใหม่ 

- ตั้งจุดตรวจด่านตรวจ/
จุ ด บ ริ ก า ร ใ น ช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์  

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บ้านที่มีการ
ด าเนินการตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และ
เทศการปีใหม่  

- จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่
ต าบลแวงน้อยลดลง 
-ประชาชนได้ รั บความ
สะดวกในการเดินทางช่วง
เทศกาล 

ส านักปลดั 

4 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศวงจรปิด
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.แวงน้อย  

-เพื่อเฝ้าระวังรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
-เพื่อใช้บันทึกเป็นหลักฐาน
กรณีเกิดเหตุขึ้นในอนาคต 

- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศ
วงจรปิดพร้อมระบบ
อินเตอร์เนต็ ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2  
แห่ง  

150,000 150,000 150,000 150,000 - ศพด.ทั้งสองแห่งมีการ
บันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อ
ตรวจสอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสอง
แห่งมีการบันทึกเหตุการณ์
เพื่อเป็นหลักฐานกรณีเกิด
เหตุการณ์ในอนาคต  

กองช่าง 
กองการศึกษา 

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ 
-เพื่ อรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
พื้นที่  รวมถึ งการป้องกัน
ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยา
เสพติด และการบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

ด าเนินการในพื้นที ่
หมู่ 1 -  13 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนหมู่บ้าน                      
ที่ด าเนินการ 

-ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในพื้นที่ลดลง 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทา
ธารณภัย   

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ  
เช่น  ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ  

- ด าเนินการจัดซื้อ 
ทุกปีๆละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 การออกปฏิบัติ งานให้การ
ช่วยเหลือประชาชนของงาน
ป้องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย อบต.แวงน้อย 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีวัสดุอุปกรณ์ใช้
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั 

7 โครงการสร้างเสรมิ
อาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส  
ยากจน  และผู้ผ่านการ
บ าบัดยาเสพติด 

เพื่อจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ
ใ ห้ กั บ ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส  
ยากจน  และผู้ผ่านการ
บ าบัดยาเสพติด 

ด าเนินการทุกปีๆละ  1  
ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้ด้อยโอกาส  ยากจน 
และ ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพ
ติดที่เข้าร่วมโครงการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ยากจนและ
ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด
ที่ ได้ เข้ าร่ วมโครงการมี
อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น  

ส านักปลดั 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
8 โครงการเฝ้าระวังและ

ควบคุมไฟป่า 
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
ในการดด าเนินการเฝ้าระวัง
และควบคุมไฟป่า และการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาสา
สมัคป้องกันไฟป่า 

- ด า เ นิ น ก า ร จั ด
ฝึกอบรม เพิ่มจ านวน
ส ม า ชิ ก อ า ส า ส มั ค
ป้ อ ง กั น ไ ฟป่ า แ ล ะ
ทบทวนความรู้การ
ป้องกันและเฝ้าระวัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิกอาสาสมัคเฝ้า
ระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่
เพิ่มขึ้นทุกปี  
 

การเกิดไฟป่า ในพื้นที่ มี
จ านวนลดลง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4   การเสริมสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมือง และชุมชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.แวงน้อยที่ 1  การพัฒนาเมือง และชุมชน 

1.2  แผนงานงบกลาง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

–  งานงบกลาง 

1 เงินส ารองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี
เร่งด่วน การแก้ไขปัญหา
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่เ ช่น อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย หรือสาธารณะภัย
ต่างๆ 
 

หมู่ 1 - 13 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนไดร้ับการ
แก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4   การเสริมสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
1 ค่าใช้จ่ายในการ

สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใ ช้จ่ายในการ
สนับสนุนหรือจัดท าแผน
ชุมชนในพื้นที่ต าบลแวงน้อย
จ านวน  13  หมู่บ้านรวมถึง
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ด า เนินการจัด เก็บข้อมูล
พื้นฐานในพ้ืนท่ี 

ด าเนินการทุกปีๆ ละ  1  
ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 อบต . แ ว งน้ อยมี ก า ร
ด าเนินการจัดท าแผน
ชุมชนครบทุกหมู่บ้าน 

ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชนส าหรับ
การเสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4   การเสริมสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานไฟฟ้าและถนน 
หมู่ที่  2  บ้านดอนหัน 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 

2 บ้านดอนหันเชื่อมหมู่ 10 
บ้านนาจาน 
 

- เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการกอ่สร้าง
ถนน  คสล.หมู่ 2 บา้นดอน
หันเชื่อมหมู่10 บ้านนาจาน   

กว้าง 5 เมตร 

200,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจตอ่
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่
ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 
2 บ้านดอนหัน 
- สายจากวัด ถึงศาลเจ้า  

- เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-โดยด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.-สายจากวัด ถึงศาลเจ้า                

กว้าง 5 เมตร 
 

150,000 150,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจตอ่
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่
ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หรือถนนหินคลุก หมู่2 บ้าน
ดอนหัน 
- ส า ย บ้ า น เ ก่ า  เ ชื่ อ ม          
บ้านหนองแวงห้วยทราย 
(ล าดับที่ 5 ) 

- เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
คมนาคม 
ขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการลงลูกรัง
หรือ หินคลุกพร้อมปรับ

เกรดให้เรียบร้อย  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจตอ่
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่
ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หรือถนนหินคลุก  
หมู่ 2บ้านดอนหัน 
- ส า ย ศ า ล เ จ้ า  เ ชื่ อ ม           
บ้านหนองแวงห้วยทราย 

- เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการ ลงลูกรัง
หรือหินคลุก  พร้อมปรับ
เกรดให้เรียบร้อย  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจตอ่
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่
ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก
หมู่ 2 บ้านดอนหัน 
- สายหลังโรงเรียนบ้าน
ดอนหันนาจาน  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-โดยด าเนินการลงลูกรัง 
หรือหินคลุกพร้อมปรับเกรด

ให้เรียบร้อย  
– สายหลังโรงเรยีนบ้านดอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 
หมู่ 2บ้านดอนหัน 
- สายล าห้วยทราย  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-โดยด าเนินการลงลูกรังหรือ
หินคลุกพร้อมปรับเกรด           

ให้เรียบร้อย  
- สายล าห้วยทราย 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก  
หมู่ 2บ้านดอนหัน 
- สายไปป่าช้า  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการ ลงลูกรัง
หรือหินคลุก พร้อมปรับ

เกรด  ให้เรยีบร้อย  
– สายไปปา่ช้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ 2  บ้านดอนหัน 
- สายหนองศาลเจ้า ถึง            
ล าห้วยหาด  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-โดยด าเนินการก่อสร้างถนน
ดิน– สายหนองศาลเจ้า  ถึง            

ล าห้วยหาด  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหรือถนนหินคลุก 
หมู่ที่  2  บ้านดอนหัน – 
สายคันคูล าห้วยทราย 

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-โดยด าเนินการ ลงลูกรัง
หรือหินคลุก พร้อมปรับ

เกรด  ให้เรยีบร้อย  
–ถนนสายคันล าห้วยทราย 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  3  บ้านหนองแขม  1   
10 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่3 บ้านหนอง
แขม–สายซอยท่าน้ าถึง
ถนนรอบบ้านเหนือ 

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน  คสล. – สายซอยท่าน้ า
ถึงถนนรอบบ้านทางทิศเหนือ

กว้าง 4 เมตร 

250,000 250,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่3 บ้านหนอง
แขม –สายถนนรุ่งอรุณ 
ถึงล าห้วยสะแกราษฎร์  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน  คสล.-สายถนนรุ่งอรุณ 

ถึงล าห้วยสะแกราษฎร์  
กว้าง 4 เมตร 

200,000 200,000 200,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 
หมู่3 บ้านหนองแขม–
สายคันล าห้ วยสะแก
ราษฎร์  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหด้ีขึ้น 

- โดยด าเนินการลงลูกรัง หรือ
หินคลุก พร้อมปรับเกรด  

 ให้เรียบร้อย  
–สายคันล าห้วยสะแกราษฎร ์

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 
หมู่  3บ้านหนองแขม–
สายคันล าห้วยตะกั่ว  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการลงลูกรัง หรือ
หินคลุก พร้อมปรับเกรด  

 ให้เรียบร้อย  
–สายคันล าห้วยตะกั่ว 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน    
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 
หมู่  3บ้านหนองแขม–
สายสามแยกไผ่สีทอง ถึง 
หน้าร้านค้าชุมชน  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการลงลูกรังหรือ   
หินคลุก พร้อมปรับเกรด  

 ให้เรียบร้อย 
–สายสามแยกไผส่ีทอง ถึง 

หน้าร้านค้าชุมชน 
 

100,000 100,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

15 โครงการก่อสร้างถนน    
(ดิน) ลูกรัง หรือถนนหิน
คลุก หมู่  3บ้านหนอง
แ ข ม –ส า ย ถ น น ร า ช
บู ร ณ ะ  ( ร อ บ บ้ า น
ทางด้านทิศใต้) 

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการก่อสร้างถนนดิน 
โดยลงลูกรังหรือหินคลุก    
เสรมิ พร้อมปรับเกรด  

 ให้เรียบร้อย–สายถนนราช
บูรณะ(รอบบ้านทางด้านทิศใต้) 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงนอ้ย  

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน    
ลูกรังหรือถนนหินคลุก 
หมู่  3บ้านหนองแขม–
สายทุ่งรวงทอง 
 

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการลงลูกรัง 
หรือหินคลุกพร้อมปรับเกรด  

 ให้เรียบร้อย–สายทุ่งรวงทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหรือถนนหินคลุก 
หมู่ที่  3 -สายคุ้มหนอง
แขม  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหด้ีขึ้น 

- ด าเนินการก่อสร้างถนน  ลูกรัง 
โดยด าเนินการลงลูกรัง 

หรือหินคลุกพร้อมปรับเกรด  
 ให้เรียบร้อย 

- สายคุ้มหนองแขม  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

หมู่ที่  4  บ้านกุดรู 
18 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ 4  บ้านกุดรู 
-ส า ย เ ช่ื อ ม ศ า ล า
กลางบ้าน 

- เ พื่ อพัฒนา ระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล.หมู่ที่  4 บ้านกุดร ู
-สายเช่ือมศาลากลางบ้าน 

200,000 200,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 4  บ้านกุดรู 
-สายวั ดป่ า โนน เมื อ ง
หลวย 

- เ พื่ อพัฒนา ระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  

-สายวัดป่าโนนเมืองหลวย 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพงึพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

20 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ 4 บ้านกุดรู  
- สายป่าเชือก  

- เ พื่ อพัฒนา ระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนนดิน  หมู่ที่ 4 บ้านกุดร ู

 - สายป่าเชือก 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 4  บ้านกุดรู 
-สายสระบัวทอง  
 

- เ พื่ อพัฒนา ระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล.-สายสระบัวทอง 

150,000 150,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

22 โ ค ร ง ก า ร ขย า ยถน น 
คสล.หมู่ 4  บ้านกุดรู   
-สายซอยวิญญู 

- เ พื่ อพัฒนา ระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการขยายถนน 
คสล. -สายซอยวญิญู  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

หมู่ที่  5  บ้านอีโล 
23 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ 5 บ้านอีโล  
- จากหน้าวัด–ป่าช้า
บ้านอีโล 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

- สายหน้าวัด จาก คสล.เดิม
ถึง  ป่าช้าบ้านอีโล 

200,000 200,000 200,000 300,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 5  บ้านอีโล 
-สายประชารัฐ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. -สายประชารัฐ 

250,000 250,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก
หมู่ 5  บ้านอีโล 
-สายซอยปู่ตา- หนอง
อีโล  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรังหรือหิน
คลุก พร้อมปรับเกรดให้
เรียบร้อย  
- สายซอยปู่ตา - หนองอีโล 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

26 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหรือถนนหินคลุก 
หมู่ 5  บ้านอีโล 
- สายล าห้วยนา  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรัง            
หรือหินคลุก พร้อมปรับเกรด  
ให้เรียบร้อย 
 -สายล าห้วยนา 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก
หมู่ 5 บ้านอีโล  
- สายโนนเชียงคณู ถึง
กลางบ้าน  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรัง            
หรือหินคลุก พร้อมปรับเกรด  
ให้เรียบร้อย 
- สายโนนเชียงคณู ถึง
กลางบ้าน  กว้าง  4  เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

หมู่  6  บ้านโคกสี 
28 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ 6 บ้านโคกสี  
- สายดอนปู่ตา ถึงถนนศรี
เมืองน้ าซับ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง  
ถนน คสล. 

- สายดอนปู่ตา ถึงถนน              
ศรีเมืองน้ าซับ 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –
มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 6 บ้านโคกสี  
- สาย รร.แวงน้อยศึกษา  
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

- สาย รร.แวงน้อยศึกษา     

150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –
มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 
หมู่ 6  โคกสี - จากชุมชน
โคกสี   (ล าห้วยขอนขว้าง) 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรังหรือหิน
คลุก พร้อมปรับเกรดให ้

เรียบร้อย - จากชุมชนโคกสี 
(ล าห้วยขอนขว้าง) 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –
มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.หมู่ที่ 6 บ้านโคกส ี
-สายถนนศรเีมืองน้ าซับ 
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้างถนนค
สล. -สายถนนศรเีมืองน้ าซับ 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน 

กองช่าง 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ 7   บ้านหนองหอย  
32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 7 บ้านหนองหอย – 
สายหนองหอย 
ถึง โคกกลาง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดี
ขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง  
ถนน คสล. 

- สายหนองหอย– โคกกลาง 

200,000 200,000 400,000 400,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

หมู่    8 บ้านป่าเป้ง  
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 

8 บ้านป่าเป้ง   
-สายทางเข้าหมูบ้านถึง 
ถนนลาดยางศรีเมืองน้ าซับ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง 
 ถนน คสล. 

- สายทางเข้าหมูบา้นถึง 
ถนนลาดยางศรีเมืองน้ าซับ 

250,000 250,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจตอ่
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่
ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8  
บ้านป่าเป้ง  
-สายจากถนน คสล.กลางบ้าน ถึง 
รร.ป่าเป้งน้ าซับ  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง  
ถนน คสล. 

-สายจากถนน คสล.กลางบ้าน  
ถึง รร.ป่าเป้งน้ าซับ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจตอ่
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่
ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก/
หรือถนนลูกรัง  หมู่ที ่ 8  บ้าน
ป่าเป้ง – สายซอยปู่ตา 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรังหรือหิน
คลุก พร้อมปรับเกรดให้เรียบร้อย  

-สายซอยปู่ตา 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจตอ่
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่
ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก/
หรือถนนลูกรัง  หมู่ที ่ 8 บ้านปา่
เป้ง – สายซอยต้นโพธิ ์ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรังหรือหิน
คลุก พร้อมปรับเกรดให้เรียบร้อย 

-สายซอยต้นโพธิ์  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจตอ่
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่
ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก/
หรือถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านปา่
เป้ง – สายซอยกฐิน  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรังหรือหิน
คลุก พร้อมปรับเกรดให้เรียบร้อย  

-สายซอยกฐิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพื้นที่ต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจตอ่
การคมนาคมขนส่งในพื้นที่
ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  9  บ้านโนนศิลา 
38 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ 9 บ้านโนน
ศิลา - สายศลิาอาตส ์

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง  
ถนน คสล. 

- สายศิลาอาตส์กว้าง 5 เมตร 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 9 บ้านโนน
ศิลา- สายรอบบ้าน 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

- สายรอบบ้านกว้าง 4  เมตร 

200,000 200,000 200,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 9  บ้านโนนศิลา 
- สายยุทธศาสตร์  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรัง            
หรือหินคลุก พร้อมปรับเกรด

ให้เรียบร้อย 
– สายยุทธศาสตร ์

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 9  บ้านโนน
ศิลา -สายเพชรศิลาใต้ 
ตะวันออกบ้าน เชื่อม 
บ้านหนองแขมหมู่ 13 ) 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

-สายเพชรศลิาใต้ ตะวันออก
บ้าน เชื่อม บ้านหนองแขมหมู่ 

13 )กว้าง   4  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 9  บ้านโนน
ศิลา -สายเพชรศิลาใต้ 
(ตะวันตกบ้าน เช่ือม 
บ้านป่าเป้ง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง 
 ถนน คสล. 

-สายเพชรศลิาใต้ (ตะวันตก
บ้าน เชื่อม บ้านป่าเป้ง  

กว้าง  4  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ.01 



 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

43 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 9 บ้านโนน
ศิลา-สายเพชรศลิาเหนือ
ตะวันออกบ้าน เชื่อม 
บ้านหนองแขมหมู่ 13 ) 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง ถนน คสล. 
-สายเพชรศลิาเหนือตะวันออก
บ้าน เชื่อม บ้านหนองแขมหมู่ 

13 )กว้าง 4 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 9 บ้านโนน
ศิลา-สายเพชรศลิาเหนือ  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง  
ถนน คสล. 

-สายเพชรศลิาเหนือ  
กว้าง  4 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก  
หมู่ 9 บ้านโนนสลิา - 
สายโนนศลิา – โคกใหญ่  

- เพือ่พัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรัง           
หรือหินคลุก พร้อมปรับเกรด
ให้เรียบร้อย -  สายโนนศลิา – 

โคกใหญ่ กว้าง  6  เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนที่ต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน  
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 
หมูที่ 9  บ้านโนนศิลา 
– ล าห้วยขอนขว้าง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรัง           
หรือหินคลุก พร้อมปรับเกรด

ให้เรียบร้อย  
- สายล าห้วยขอนขว้าง  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก  
หมู่ 9 บ้านโนนสลิา 
 – สายหนองหินล่อง ถึง 
ถนนยุทธศาสตร์  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรัง           
หรือหินคลุก พร้อมปรับเกรด

ให้เรียบร้อย  
- สายหนองหินล่อง ถึง ถนน

ยุทธศาสตร ์

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  10  บ้านนาจาน 
48 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ 10 บ้านนา
จาน-ซอยแยกลงทุ่งนา 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง  
ถนน คสล. 

-ซอยแยกลงทุ่งนา 
กว้าง  4 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

49 โครงการขยายไหล่ถนน 
คสล.หมู่ 10 บ้านนา
จาน-ภายในหมู่บ้าน 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการขยายไหล่ถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 

ข้างละ 1 เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 
หมู่ 10 บ้านนาจาน 
- สายเช่ือมบ้านแวงน้อย  
ถึง บ้านหนองแวงห้วย
ทราย  
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรัง หรือ
หินคลุก พร้อมปรับเกรดให้

เรียบร้อย - สายเช่ือมบ้านแวง
น้อย  ถึง บ้านหนองแวงห้วย

ทราย  

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย  

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่10 บ้านนาจาน 
 –สายทุ่งตะวัน– เขต 
เทศบาล 
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนนคสล.– สายทุ่งตะวัน 

–เขต เทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย  

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  11  บ้านโนนขี้เหล็ก 
52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 11 บ้านโนนข้ีเหล็ก - 
สายทางเข้าหมูบ่้าน ถึง ถนน
สายกุดรูหนองไผ ่

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. -สายทางเข้า
หมู่บ้าน ถึง ถนนสายกุดรู
หนองไผ่กว้าง  5  เมตร   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป–มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 11 บ้านโนนข้ีเหล็ก 
 -สายรอบหมู่บา้น 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง
ถนน  คสล.-สายรอบ

หมู่บ้านกว้าง  4  เมตร   

150,000 1500,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หรือถนนหินคลุกหมู่ 11 
บ้านโนนข้ีเหล็ก - สายโนน
ขี้เหล็ก–หนองหอย 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรัง 
หรือหินคลุก พร้อมปรับ
เกรดให้เรียบร้อย - สาย
โนนขี้เหล็ก – หนองหอย 

กว้าง  6  เมตร   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป–มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หรือถนนหินคลุกหมู่ 11 
บ้านโนนข้ีเหล็ก 
 – สายล าห้วยละเลิงทุ่ง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการลงลูกรัง
หรือหินคลุก พร้อมปรับ

เกรดให้เรียบร้อย   
 – สายล าห้วยละเลิงทุ่ง 

กว้าง  6  เมตร   

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

หมู่ที่  12  บ้านศรีเมือง 
56 โครงการขยายไหล่ถนน 

คสล. หมู่ 12  บ้านศรีเมือง  
-สายศรเีมือง – หญ้าคา 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการขยาย
ไหล่ถนน  คสล.-สายศรี

เมือง–หญ้าคากว้างข้างละ  
1.00 เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.01 



 
 

 
 

 โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  13  บ้านหนองแขม 2  
57 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ 13 บ้านหนอง
แขม 2-สายเช่ือมหมู่ 9 
บ้านโนนศิลา 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล.-สายเช่ือมหมู่ 9 
บ้านโนนศิลากว้าง 5  เมตร  

200,000 200,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 13 บ้านหนอง
แขม 2-สายเช่ือม หมู่ 5
บ้านอีโล 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน  คสล.-สายเช่ือม 
 หมู่ 5บ้านอีโลกว้าง 5  

เมตร 

200,000 200,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 13 บ้านหนอง
แขม 2-สายวัดครสิจักร ไป 
ทุ่งนา 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้างถนน            
คสล.-สายวัดคริสจักร ไป 

ทุ่งนากว้าง 5  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ 13 บ้านหนอง
แขม 2 –สายป่าช้า ไป  
บ้านตลาด 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้างถนน            
คสล. –สายป่าช้า ไป  บ้าน

ตลาดกว้าง 6  เมตร  

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ 13 บ้านหนอง
แขม 2 –สายต้นไทร  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

โดยด าเนินการก่อสร้างถนน            
คสล. –สายต้นไทร  

กว้าง4  เมตร  

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.01 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4   การเสรมิสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย  ที่  2   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/  
 

2.2   แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมู่ที่   1  บ้านแวงน้อย  
1 โครงการปรับปรุง/ถนน 

หมู่ 1บ้านแวงน้อย     
   -จากเขตเทศบาล ถึง โนน
สาวเอ ้
 

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการปรบัปรุง/ถนน  
หมู่ที่  1  บ้านแวงน้อย จาก
เขตเทศบาล ถึง โนนสาวเอ ้

100,000 100,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง/ถนน  
หมู่ 1 บ้านแวงน้อย    
-สาย เ ช่ือมบ้ านโนนศิล า          
หมู่ที่ 9  
 

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการปรบัปรุง/ถนน 
สายหมู่  1  บ้านแวงน้อย 
เชื่อม หมู่ที่ 9  บ้านโนนศิลา 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง/ถนน 
หมู่ที่  1 บ้านแวงน้อย ถึง  
ถนนศรีเมืองน้ าซับ 

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการปรบัปรุง/ถนน  
สายหมู่ที่ 1  เชื่อมถนนศรี

เมืองน้ าซับ 

100,000 100,00 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  
 

กองช่าง 

ผ.01 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการปรับปรุง/ถนน 
หมู่ 1  บ้านแวงน้อย 
-จากล าหวยนา ถึงโนน
บ้านข่า        
 

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการปรบัปรุง/ถนน                 
หมู่ที่  1  บ้านแวงน้อย 
- จากล าหวยนา ถึง โนน

บ้านข่า  

100,000 100,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง/ถนน 
หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย 
- ส า ย ห ลั ง ส ห ก ร ณ์         
แวงน้อย ถึง เขตบ้าน
หนองแวงห้ วยทราย  
ต าบลละหานนา 

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการปรับปรุง/ถนน  
- สายหลังสหกรณ์แวงน้อย  
ถึง เขตบ้านหนองแวงห้วย

ทราย  ต.ละหานนา  

100,000 100,000 70,000 70,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

หมู่ที่  2  บ้านดอนหัน 
6 โครงการปรับปรุงถนน  

หมู่ที่  2  บ้านดอนหัน – 
สายรอบหมู่บ้าน  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการปรับปรุงถนน    
- สายรอบหมู่บ้าน 

70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนน
หมู่ที่  2  บ้านดอนหัน – 
สายคันล าห้วยทราย 

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการปรับปรุงถนน 
-สายคันล าห้วยทราย  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
หมู่ที่  2  บ้านดอนหัน – 
สายหนองศาลเจ้า ถึง 
เขียงหม ู

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการปรับปรุงถนน 
-สายหนองศาลเจ้า ถึง เขียง
หมู 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

 

ผ.01 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าล าห้วยนา หมู่ 2 บ้าน
ดอนหัน  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าบริเวณล าห้วยนา 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

หมู่ที่  3   บ้านหนองแขม  1   
10 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าภายในหมู่บา้น            
หมู่ 3 บ้านหนองแขม 1 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง
และน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี  

ด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ าทุกสาย 
ภายในหมู่บ้าน 

150,000 150,000 100,000 100,000 ร้อยละของการเกิดการ
แพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง 

ไม่เกดิน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพรร่ะบาด
ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า จาก หมู่ 3 ลงสู่
คลองส่งน้ าระบบท่อจาก
ล าห้วยสะแกราษฎร์  

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง
และน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี  

ด าเนินการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า หมู่ 3 ลงสู่

คลองส่งน้ าระบบท่อจาก
ล าห้วยสะแกราษฎร์  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของการเกิดการ
แพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง 

ไม่เกดิน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพรร่ะบาด
ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าล าห้วยสะแกราษฎร์  
หมู่  3  บ้านหนองแขม 1  

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและ
กั ก เ ก็ บ น้ า ไ ว้ ใ ช้ ใ น
หน้าแล้ง 
 

ด าเนินการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าบริเวณล าห้วยสะแก

ราษฎร์  

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

13 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าล าห้วยตะกั่วหมู่ 3 
บ้านหนองแขม 1  
 

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและ
กั ก เ ก็ บ น้ า ไ ว้ ใ ช้ ใ น
หนา้แล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าบริเวณล าห้วยตะกั่ว 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  4  บ้านกุดรู  
14 โครงการปรับปรุ งถนน     

หมู่ 4 บ้านกุดรู  
- สายล าห้วยบ่า 

- เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการปรบัปรุงถนน   
- สายล าห้วยบ่า 

100,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต 
(พร้อมฝาปิด) หมู่ที่  4  
บ้านกุดรู  
-ถนนสายกุดรู – หนองไผ ่

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ถนนของน้ า  
 

ด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต (พร้อม
ฝาปิด) หมู่ที่  4  บ้านกุดรู 
-ถนนสายกุดรู – หนองไผ ่

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของการเกิดการ
แพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง 

ไม่เกดิน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพรร่ะบาด
ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

16 โครงการวางท่อบริเวณ           
ล าห้วยนา หมู่ที่ 4 บ้านกุด
รู 

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและ
กั ก เ ก็ บ น้ า ไ ว้ ใ ช้ ใ น
หน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างหรือ
วางท่อ คสล. 

-สาย ล าห้วยนา  

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

17 โครงการวางท่อปิดล าห้วย
สะแกราษฎร์ (ตอนล่าง)   
หมู่ที่  4  บ้านกุดรู 

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและ
กั ก เ ก็ บ น้ า ไ ว้ ใ ช้ ใ น
หน้าแล้ง 

ด าเนินการวางท่อปิดล า
ห้วยห้วยสะแกราษฎร์     

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างฝาย 
กั้นน้ าล าห้วยนา หมู่ที่  4 
 บ้านกุดร ู

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและ
กั ก เ ก็ บ น้ า ไ ว้ ใ ช้ ใ น
หน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าบริเวณล าห้วยนา  
  หมู่ 4  บ้านกุดรู 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  5   บ้านอีโล 
19 โครงการปรับปรุงถนน 

หมู่ 5  บ้านอีโล 
- สายถนน  2065  ไป
ล าห้วยนา ถึงบ้านหนอง
หญ้าปล้อง 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
- สายถนน  2065  ไปล าห้วย
นา ถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง 

100,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนน 
 หมู่ 5  บ้านอีโล 
- สายล าห้วยโสกรัง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
- สายล าห้วยโสกรัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนน 
 หมู่ 5  บ้านอีโล 
-สายเช่ือมบ้านพระเจ้า  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
-สายเช่ือมบ้านพระเจ้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงถนน 
 หมู่ 5  บ้านอีโล-สาย
โนนเชียงคูน  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
กว้าง  4  เมตร 

ยาว  2,000   เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  5  บ้านอีโล   

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่ 

ด าเนินการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า  ทุกสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอีโล 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของการเกิด
การแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกในพืน้ท่ี 

ไม่เกดิน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพรร่ะบาด

ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนน 
หมู่ 5  บ้านอีโล 
-สายโนนเชียงคณู ถึง 
กลางบ้าน 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
-สายโนนเชียงคณู ถึง 

กลางบ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจต่อ
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น  ล าห้วยโสกรัง                      
หมู่ 5  บ้านอีโล 

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
จ านวน 1  จุด 

-จุดล าห้วยโสกรัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดปี  

กองช่าง 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  6   บ้านโคกสี 
26 โครงการขยายเขตท่อ

เมนจ่ายน้ าประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้าน
โคกส ี

-เพื่อให้ประชาชนหมูที่  
6  มีน้ าใช้ครบทุก
ครัวเรือน  

ด าเนินการขยายเขตท่อเมน
จ่ายน้ าระบบประปาหมู่บ้าน  

ยาว  500 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนท่ี
มีน้ าประปาใช้ในพื้นที ่

ความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

หมู่ที่  7   บ้านหนองหอย 
27 โครงการปรับปรุงถนน 

 หมู่ 7  บ้านหนองหอย      
- สายจากถนนด า 2065 
ถึง บ้านนา  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  250  เมตร 

50,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนน              
หมู่ 7  บ้านหนองหอย      
- สายโคกกลาง ถึง  
หนองแต้ 
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
กว้าง  3  เมตร   
ยาว  400  เมตร 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

29 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  7  บ้านหนอง
หอย 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่ 

ด าเนินการ าก่อสร้างราง
ระบายน้ า ยาว  150  เมตร 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของการเกิดการ
แพร่ระบาดของ

ไข้เลือดออกในพื้นที่
ลดลง 

ไม่เกดิน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพรร่ะบาด

ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

หมู่ที่  8   บ้านป่าเป้ง 
30 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่  8 บ้านป่า
เป้ง 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่ 

ด าเนินการก่อสร้างราง        
ระบายน้ าภายในหมู่บา้นหมู่ที่  

8 บ้านป่าเป้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของการเกิดการ
แพร่ระบาดของ

ไข้เลือดออกในพื้นที่
ลดลง 

ไม่เกดิน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพรร่ะบาด

ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

31 โครงการปรับปรุงถนน /
ซ่อมแซมถนน  หมู่ 8 
บ้านป่าเป้ง 
-สายเชื่อมบ้านหญ้าคา  
–สายทางเข้าหมูบ่้าน 
–สายทางเข้าโรงเรียน 
- สายรอบหมู่บา้น เชื่อม
บ้านหนองหญ้าขาว 
-สายเช่ือมบ้านหนอง
สะแบง 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
-สายเชื่อมบ้านหญ้าคา  
–สายทางเข้าหมูบ่้าน 
–สายทางเข้าโรงเรียน 
-สายเช่ือมบ้านหนองหญา้
ขาว 
-สายเช่ือมบ้านหนองสะแบง 

200,000 200,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจต่อ
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าหรือวางท่อส่งน้ า
เพื่อการเกษตรหมู่ 8 
บ้านป่าเป้ง  
-สายหนองผักหวาน  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ด าเนินการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าหรือวางท่อส่งน้ า คสล. 

- สายหนองผักหวาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดปี  

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าหรือวางท่อส่งน้ า           
เพื่อการเกษตรหมู่ 8 
บ้านป่าเป้ง -สายหนอง
ฝายบ้าน 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าหรือวาง
ท่อส่งน้ า คสล. 

-สายหนองฝายบา้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดปี  

กองช่าง 

หมู่ที่  9   บ้านโนนศิลา 
34 โครงการวางท่อส่งน้ า

จ ากหนองท า เ ล โ คก
ตลาดใต้ ถึง หนองหิน
ล่องหมู่ 9 บ้านโนนศิลา  

เพื่อกักเก็บน้ า ไว้ ใ ช้การ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 

ด าเนินการวางท่อส่งน้ า คสล. 
-จากหนองท าเลโคกตลาดใต้   

ถึง หนองหินล่อง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดปี  

กองช่าง 

 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

35 โครงการก่อสร้างราง
ร ะ บ า ย น้ า ภ า ย ใ น
หมู่ บ้ านหมู่ที่  9  บ้ าน
โนนสิลา 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
พื้นที ่

ด าเนินการก่อสร้างราง          
ระบายน้ า ยาว 1,000  

เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของการเกิดการ
แพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกในพื้นที่
ลดลง 

ไม่เกดิน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ีและ
ไม่เกดิการแพรร่ะบาดของ
ไข้เลือดออก 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ล าห้วยขอนขว้าง  
หมู่ 9 บ้านโนนศิลา  

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและ
กั ก เ ก็ บ น้ า ไ ว้ ใ ช้ ใ น
หน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ฝายน้ าล้นล าห้วยขอนขว้าง 

จ านวน  1  จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดปี  

กองช่าง 

37 โครงการวางท่อ คสล.          
จากสระห้วยโปร่ง เช่ือม 
สระโสกรัง หมู่ 9 บ้าน
โนนศิลา  

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ 

ด าเนินการวางท่อส่งน้ า 
คสล. จากสระห้วยโปร่ง 
เชื่อม สระโสกรัง หมู่ 9 

บ้านโนนศิลา 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดปี  

กองช่าง 

หมูที่  10  บ้านนาจาน  
38 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่  10   บ้าน
นาจาน 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
พื้นที ่

ด าเนินการก่อสร้างราง 
ระบายน้ า ยาว 1,000 

เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของการเกิดการ
แพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกในพื้นที ่

ไม่เกดิน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ีและ
ไม่เกดิการแพรร่ะบาดของ
ไข้เลือดออก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ล าห้วยทราย  
หมู่ 10 บ้านนาจาน  

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยทราย 

จ านวน  1  จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดปี  

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  13   บ้านหนองแขม  2 
40 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าลงหนองแวง
สุ่ม หมู่ที่ 13 บ้านหนอง

แขม 2 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังใน
พื้นที ่

-เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

ด าเนินการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า 

ยาว 800  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของการเกิดการ
แพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกในพื้นที่
ลดลง 

ไม่เกดิน้ าเน่าเสียใน
พื้นที่และไมเ่กิดการ
แพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออก 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ล าห้วยโสกรัง หมู่ท่ี 
13บ้านหนองแขม 2 

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ

น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ฝายน้ าล้น 

- ล าห้วยโสกรัง 
จ านวน 2 จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงต่อเติม
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองแขม  

-เพื่อให้เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
แขมมีสนามเด็กเล่นท่ีมี

ความปลอดภัยได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุงต่อเตมิสนาม
เด็กเล่นรวมถึงสร้างโครง
หลังคาคลมุพื้นท่ีสนาม

เด็กเล่น 

50,000 500,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองแขม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแขมมีสนาม
เด็กเล่นท่ีปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
ส าหรับเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

43 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแขม  

-เพื่อให้เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง

แขมมีอาคารเรียนที่มคีวาม
ปลอดภัยไดม้าตรฐาน 

- ปรับปรุงต่อเตมิอาคาร
โดยสร้างหลังคาเชื่อม
ระหว่างอาคารเรียนกับ
อาคารห้อมครัว/ห้องน้ า
พร้อมเทพ้ืนปูกระเบื้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองแขม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแขมมีสนาม
เด็กเล่นท่ีปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
ส าหรับเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

44 โครงการล้อมรั้วหนอง
แวงสุ่ม บ้านหนองแขม 

2   หมู่ 13   

- เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง  
 

ด าเนินการล้อมรั้วบริเวณ
รอบหนองแวงสุ่ม  

 

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การอุปโภคบริโภคที่
สะอาด 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น าสะอาดใช้อย่าง
เพียงพอตลอดป ี

กองช่าง 

45 โครงการขอรับการ
สนับสนุนการก่อสรา้ง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านนาจาน  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาจานมีอาคารที่ได้

มาตรฐานและเหมาะส าหรับ
การจัดการเรยีนการสอน 

จ านวน  1  แห่ง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 การจัดการเรยีนการ
สอนของ ศพด.บ้านนา
จาน 

ศพด.บ้านนาจานมี
อาคารเรยีนที่เหมาะ
ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 
อบต.แวง

น้อย 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

46 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือแก้ปัญหา

ขาดแคลนน้ า  

เพื่อด าเนินการขดุเจาะบ่อ
บาดาล 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
น้ าในพ้ืนท่ี   

หมู่ 1 - 13 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหูบ้านท่ีมีการ
ด าเนินโครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล 

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ต าบล
แวงน้อยได้รับการ
แก้ปัญหาการขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมบ่อบาดาล 

เพื่อด าเนินการปรับปรุง /
ซ่อมแซมบ่อบาดาลในพื้นที่

ให้สามารถใช่งานได ้

หมู่ที่ 1 - 13 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนบ่อบาดาลทีม่ีการ
ด าเนินการปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ต าบล
แวงน้อยได้รับการ
แก้ปัญหาการขาดแคลน
น้ า 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
 

- เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้ดีขึ้น 
 

หมู่ที่  1 - 13 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหมู่บ้านท่ีมีการ
ด าเนินโครงการ  

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

 
49 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
 

- เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้ดีขึ้น 

หมู่ที่  1 – 13 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บ้านที่มีการ
ด าเนินโครงการ  

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนดิน 

- เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้ดีขึ้น 

หมู่ที่  1 - 13 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บ้านที่มีการ
ด าเนินโครงการ  

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

หมู่ที่  2  บ้านดอนหัน 
51 โครงการขุดลอกล าห้วย

หาด หมู่ที่ 2 บ้านดอน
หัน  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการขดุลอกล าห้วย
หาดหมู่ 2  

 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

 
 

 
 
 

ผ.01 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  5    บ้านอีโล 
52 โครงการขุดลอกล าห้วยนา              

หมู่ 5 บ้านอีโล  
เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการขดุลอก 
ล าห้วยนา 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

53 โครงการขุดลอกหนอง
เชียงคูณ หมู่ 5  บ้านอีโล  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการขดุลอก 
หนองเชียงคูณ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

54 โครงการขุดลอกหนองโสก
รัง (ส่วนล่าง)หมู่ 5 บ้าน
อีโล 

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
 

ด าเนินการขดุลอก 
หนองโสกรัง     

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

55 โครงการขุดลอกหนองอีโล 
หมู่ 5 บ้านอีโล 

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการขดุลอก 
หนองอีโล     

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

หมู่ที่  7   บ้านหนองหอย 
56 โครงการขุดลอกหนอง

หอยหมู่ 7 บ้านหนองหอย 
เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ด าเนินการขดุลอก 
หนองหอย 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอกล าห้วยนา 
(ตอนบน)หมู่ 7 บ้านหนอง
หอย   

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ด าเนินการขดุลอก 
ล าห้วยนา(ตอนบน) 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

58 โครงการขุดลอกล าห้วย          
อี ง่องหมู่  7  บ้ านหนอง
หอย 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ด าเนินการขดุลอก 
ล าห้วยอีง่อง 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  8    บ้านป่าเป้ง 
59 โครงการขุดลอกห้วย   

ยางบง หมู่ 8  บ้านป่าเป้ง  
เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ด าเนินการขดุลอก 
ห้วยยางบง 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 
 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

60 โครงการขุดหนองฝายหิน 
หมู่ 8  บ้านป่าเป้ง  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ด าเนินการขดุลอก 
หนองฝายหิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  
 

กองช่าง 

หมู่ที่  9   บ้านโนนศิลา 
61 โครงการขุดลอกหนอง             

โสกรัง หมู่ 9 บ้านโนนศิลา 
เพื่ อกั ก เ ก็ บน้ า ไ ว้ ใ ช้ ก า ร
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 

ด าเนินการขดุลอก 
หนองโสกรัง 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

62 โครงการขุดลอกหนอง
ท าเลโคกตลาดใต้ หมู่ 9 
บ้านโนนศิลา   

เพื่ อกั ก เ ก็ บน้ า ไ ว้ ใ ช้ ก า ร
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 

ด าเนินการขดุลอก 
หนองท าเลโคกตลาดใต้  

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

หมู่ที่  10   บ้านนาจาน 
63 โครงการขุดลอกล าห้วย

ทราย หมู่ 10 บ้านนาจาน   
เพื่ อกั ก เ ก็ บน้ า ไ ว้ ใ ช้ ก า ร
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 

ด าเนินการขดุลอก 
ล าห้วยทราย  

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  
 

กองช่าง 

64 โครงการขุดลอกสระกก
แคน หมู่ 10 บ้านนาจาน   

เพื่ อกั ก เ ก็ บน้ า ไ ว้ ใ ช้ ก า ร
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 

ด าเนินการขดุลอก 
สระกกแคน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

ผ.01 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า จะได้รับ หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู่ที่  11   บ้านโนนข้ีเหล็ก 
65 โครงการขุดลอกหนอง

ละเลิงทุ่ง หมู่  11  บ้าน
โนนขี้เหล็ก  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
 

ด าเนินการขดุลอก 
หนองละเลิงทุ่ง 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

66 โครงการขุดลอกล าห้วย
ละเลิงทุ่ง หมู่ 11 บ้านโนน
ขี้เหล็ก  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
 

ด าเนินการขดุลอก 
ล าห้วยละเลิงทุ่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

หมู่ที่  12   บ้านศรีเมือง 
67 โครงการขุดลอกล าห้วย

ทราย  (ตอนบน) 
หมู่ 12 บ้านศรีเมือง 

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
 

ด าเนินการขดุลอก 
ล าห้วยทราย(ตอนบน) 
  หมู่ 12 บ้านศรีเมือง            

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

หมู่ที่  13   บ้านหนองแขม  2 
68 โครงการขุดลอกหนอง 

แวงสุ่ม 
 

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
 

ด าเนินการขดุลอกหนอง 
แวงสุ่ม 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรบั
อุปโภค- และท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

- - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จั ดท าอ าหารกลา งวั น
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดทั้งสองแห่ง 

- - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดทั้งสองแห่ง  

-เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาจาน 

-เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าหนองแขม 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กท้ังสองแห่ง  

- เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง
แห่ง ได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีทาง
ศูนย์จัดให้ทุกคน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณเพียงพอ
ส าหรับจัดการเรียนการ
สอน 
 

กอง 
การศึกษา 

2 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ให้เด็กนักเรยีน สังกัด 
สพฐ.ในพื้นที่ท้ัง 4  แห่ง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ให้เด็กนักเรียน 
สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ทั้ง 4  
แห่ง 

-รร.หนองแขมอีโล 
-รร.บ้านกุดร ู

-รร.ดอนหันนาจาน 
-รร.ป่าเป้งน้ าซับ  

560,000 560,000 560,000 560,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ.จ านวน 
290  คน 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีพัฒนาการสมวัย  

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 ค่าอาหารเสรมิ(นม)
ให้กับนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
2  แห่ง 

-เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าจั ดซื้ อ
อาหารเสริม(นม)ให้เด็ก
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด  2  แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นนา
จาน       
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองแขม 

420,000 420,000 420,000 420,000 จ านวนเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
สองแห่ง จ านวน  215  
คน 

เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมีพัฒนาการ
สมวัย  
 
 

กอง 
การศึกษา 

4 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

ปีละ  1  ครั้ง 70,000 
 

70,000 
 
 

70,000 
 
 

70,000 
 
 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กท่ี
จัดขึ้น 
 

เด็กนักเรยีนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 
 

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการจัดงานพ่อวัน
แม่แห่งชาติ (ส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

ปีละ  2  ครั้ง 30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กท่ี
จัดขึ้น 

เด็กนักเรยีนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
1 โครงการจ้างเหมา

บริการรถรับ- ส่ง
นักเรียนที่ยากจน  
ยากไร้ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนาจาน  

 
 

เ พ่ื อ แ บ่ ง เ บ า ภ า ร ะ
ผู้ ป ก ค ร อ ง ที่ มี ฐ า น ะ
ยากจน ยากไร้ ในการ
รับส่งบุตรหลานมาเรียน  

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

นาจาน  
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาจาน 

สามารถแบ่งเบา
ภาระของ
ผู้ปกครองในการ
รับส่งบุตรหลาน
มาเรียนที่ศูนย์ได้ 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการรถรับ- ส่ง
นักเรียนที่ยากจน  
ยากไร้ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองแขม 

เ พ่ื อ แ บ่ ง เ บ า ภ า ร ะ
ผู้ ป ก ค ร อ ง ที่ มี ฐ า น ะ
ยากจน ยากไร้ ในการ
รับส่งบุตรหลานมาเรียน  

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองแขม 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนอง
แขม 

สามารถแบ่งเบา
ภาระของ
ผู้ปกครองในการ
รับส่งบุตรหลาน
มาเรียนที่ศูนย์ได้ 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

3.3   แผนงานงบกลาง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

–  งานงบกลาง 

1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์
 
 

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

หมู่ 1 - 13 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับเงินสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพตามสิทธิ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
สิทธิและมีชวีิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้rพิการ 

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

หมู่ 1 - 13 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ านวนผู้พิการทีไ่ด้รับ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ตามสิทธิ 

ผู้พิการได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
สิทธิและมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

หมู่ 1 - 13 8,500,000 
 

8,500,000 
 

8,500,000 
 

8,500,000 
 

จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ตามสิทธิ 

ผู้สูงอายไุด้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
สิทธิและมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 
 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานบริหารทั่วไป 
1 โครงการปรับปรุ งภูมิ

ทัศน์บริเวณส านักงาน
และหมู่บ้านในเขตพื้นที่
ต าบลแวงน้อย  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่
เกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรม  
การด าเนินงานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณส านักงาน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล/
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบล
แว งน้ อย  และบริ เ วณที่
สาธารณะ  การท าความ
สะอาดถนนในเขตต าบลแวง
น้อย 
 

-พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณส านักงาน 

อบต.แวงน้อย              
ที่สาธารณะในเขตพื้นที่
และสองข้างทางถนน
สายหลักและสายรอง  

หมู่ 1 – 13  

50,000 50,000 50,000 50,000  จ านวนหมู่บ้านที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

- บริเวณสองข้างทาง
ของถนนสายหลักและ
ถนนสายรองในพื้นที่มี
ความสะอาดและ
ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้
เส้นทางในการสญัจร 

กองช่าง 
ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.2 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานส่งเสริมการเกษตร 
1 โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์

พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริฯ  

-เพ่ือสนองพระราชด าริ  
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ  
-จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล
ทรัพยากรท้องถิ่น  

หมู่ 1 - 13 100,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนต าบลแวงน้อย
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่เกิดการไฟป่าใน
พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย 

กอง
การเกษตร 

2 โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ป่ า
เฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน
เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 

หมู่ 1 - 13 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวน
พ้ืนที่ป่าในชุมชน 

ต าบลแวงน้อยมีพ้ืนที่
ป่าเพ่ิมขึ้น 

กอง
การเกษตร 

3 โ ค ร งก า รส่ ง เ ส ริ ม
อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ต้ น น้ า 
(บวชป่า) 
 

เพ่ืออนุรักษ์ป่าต้นน้ าใน
พ้ืนที่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  

หมู่ 1  -  13 20,000 20,000 20,000 
 

20,000 ร้อยละของจ านวน
พ้ืนที่ป่าในชุมชน 

ต าบลแวงน้อยมีพ้ืนที่
ป่าเพ่ิมขึ้น 
 

กอง
การเกษตร 

ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า  

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1 โครงการฝังกรบมูลฝอย 

บ่อทิ้งขยะ  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
ด าเนินการฝังกรบมูลฝอยบอ่
ทิ้งขยะและปรับปรุงบ่อทิ้ง
ขยะ 
เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่การ
จัดเก็บขยะ 

โดยด าเนินการทุกๆ  3  
เดือน รวมปลีะ 4  

ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะที่ตกคา้ง
ในพื้นที่ 

ไม่เกดิการร้องเรียน/
ร้องทุกข์เรื่องขยะ
ตกค้างในพื้นที ่

ส านักปลดั 

2 โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ 

-เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ
ในพื้นที่ต าบลแวงน้อย 

ด าเนินการในพื้นที่  
หมู่ 1- 13 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะตกค้างใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

ปริมาณขยะตกค้าง
ในพื้นที่ลดลง  

ส านักปลดั 

3 โครงการขยะไร้ถัง -เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ
ในพื้นที่  

ด าเนินการในพื้นที่  
หมู่ 1- 13 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะตกค้างใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

ปริมาณขยะตกค้าง
ในพื้นที่ลดลง  

ส านักปลดั 

4 โครงการจ้างเหมาคนงาน
ป ร ะ จ า ร ถ ข ย ะ แ ล ะ
พนักงานขับรถขยะ 

-เพื่อด าเนินการจัดเก็บขยะ
ในพื้นที่ต าบลแวงน้อย 

4   คน 360,000 360,000 360,000 360,000 ปริมาณขยะตกค้างใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

ปริมาณขยะตกค้าง
ในพื้นที่ลดลง  

ส านักปลดั 

5 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ  

เพื่อด าการแก้ปัญหาการ
ก าจัดขยะในพ้ืนท่ี 
 

จ านวน  1  เตา  2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปริมาณขยะตกค้างใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

ปริมาณขยะตกค้าง
ในพื้นที่ลดลง  

ส านักปลดั 

 

ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย ที่  5 ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 แผนงานการเกษตร   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานส่งเสริมการเกษตร 

1 โครงการส่งเสริมครอบครัว
เกษตรกรต้นแบบ 

จั ด ท า ค ร อบ ค รั ว ต้ น แ บ บ
ส่ ง เสริมปัจจัยการผลิตแก่
ครอบครัวต้นแบบ 

หมู่ 1 - 13 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเกษตรกรที่มี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ท าการเกษตร 

เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจาก
การท าการเกษตร 

กองการเกษตร 

2 โครงการผลติลูกปลาวัยอ่อน
โดยการใช้ชุดเพาะพันธ์ปลา
เคลื่อนที่  

เพื่ อเพาะพันธ์ปลาส าหรับ
ปล่อยในแหล่งน้ าสาธารณะใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของหมู่บา้นท่ี
ได้รับพันธ์ปลาปล่อยใน
หนองน้ าสาธารณะใน
หมู่บ้าน 

- อบต.แวงน้อยมีพันธ์ปลาแจก
ส าหรับแจกให้ประชาชนปล่อยใน
หนองน้ า 
สาธารณะของหมู่บ้าน 

กองการเกษตร 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
แก้ปัญหาคณุภาพดินเสื่อม
โทรม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการ 

ปีละ 1 ครั้ง  30,000 30,000 30,000 30,000 
 

จ านวนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

-เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ ไปปรับใช้ในการปรับปรุง
บ ารุงดินของตนเองและถ่ายทอด
ความรู้ให้เพื่อนเกษตรกรทีไ่มไ่ด้
เข้าร่วมโครงการต่อได ้

กองการเกษตร 

4 โครงการด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลแวงน้อย 

เพื่อจัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์ต่างๆเพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

  ปีละ 1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 การด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลแวงน้อย 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ า
ต าบลแวงน้อยสามารถให้
ค าแนะน าด้านการประกอบอาชีพ
แก่เกษตรกรได ้

กองการเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ      

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  
6..1แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  
1 โครงการจ้างเหมา

บริการผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

-เพื่อจัดหน่วยบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินให้กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

ผู้ปฏิบัติงาน ของศูนย์กู้ชีพ  
ต าบลแวงน้อย 

12  เดือน 450,000  
 

450,000  
 

450,000  
 

450,000  
 

จ านวนผู้ที่ได้รับบริการ
จากหน่วยบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินของ 

อบต.  แวงน้อย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
การบริการด้านสุขภาพ
อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง 

ส านักปลัด 

2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

– เพื่อใช้ในการป้องกันหรือ
ระงับโรคติดต่อต่างๆ  

ด าเนินการในพื้นที่ หมู่ 
1 - 13 

40,000 40,000 40,000 40,000 การด าเนินการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อใน

พื้นที ่

ในพื้นที่ต าบลแวงน้อยมี
งบประมาณเพียงพอ
ส าหรับด าเนินการ
ป้องกันและระงับ

โรคตดิต่อต่างๆในพ้ืนท่ี 

ส านักปลลัด 

3 วัสดุอื่นๆ  เพื่อจัดซื้อ วัสดุ /อุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ ท่ีจ าเป็นในการให้การ

ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นของ
หน่วยกู้ชีพ อบต.แวงน้อย 

กู้ชีพ อบต.แวงน้อย 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงานของหน่วยกู้
ชีพ อบต.แวงน้อย 

หน่วยกู้ชีพ อบต.แวง
น้อยมี วัสด/ุอุปกรณ์ 

เวชภัณฑ์ในการให้การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ         
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  
 

6.2  แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน         
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานงบกลาง 
1 โครงการสมทบ

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (กองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.แวงน้อย ) 

เ พื่ อ ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพของ
องค์ ก ารบริ ห า รส่ วน
ต าบลแวงน้อย  

1  กองทุน 130,000 130,000 130,000 130,000 สุขภาพของประชาชนใน
พื้นที ่

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  การอนุรักษ์  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานกีฬาและนันทนาการ 
1 โครงการแข่ งขันกีฬา

ต้ านยา เสพติดต าบล      
แวงน้อย  

-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนและเยาวชนต าบล
แวงน้อยให้ความสนใจในการ
เล่นกีฬา ต้านยาเสพติดและ
เพื่อการออกก าลังกายมากข้ึน 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนต าบลแวงน้อยให้
ความสนใจในการเล่นกีฬามาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการจัดซื้ อวั สดุ /
อุปกรณ์กีฬา  

- เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ
อุปกรณ์กีฬาส าหรับฝึกซ้อม
และส าหรับออกก าลั งกาย 
ให้กับทุกหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 
-เพื่อด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาส าหรับฝึกซ้อมกีฬาและ
ส าหรับการออกก าลังกาย  

หมู่ที่  1 - 13 
- อบต.แวงน้อย 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ประชาชนต าบลแวง
น้อยทึกหมู่บ้านมี
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ฝึกซ้อมและส าหรับ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนต าบลแวงน้อยให้
ความส าคญัการเล่นกีฬามาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการแข่ งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งท่ี 6  

-เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เช่ือมความสัมพันธ์
ไมตรี  รู้จักกันระหว่างองค์กร 
ด้วยการจัดแข่งขันกีฬา  

ปีละ 1 ครั้ง 300,000 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวน อปท.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-บุคลากรในหน่วยงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เชื่อมความสมัพันธ์ไมตรี  รู้จัก
กันระหว่างองค์กร ด้วยการจัด
แข่งขันกีฬา 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่ อส่ งนักกีฬาเข้ าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนท่ีอ าเภอแวงน้อย  

ปีละ 1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ทั้งสองแห่ง 

เด็กนักเรยีนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในระดับ
อ าเภอ 

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการจัดแข่งขันกีฬา
สี ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

ปีละ 1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ได้มีการฝึกซ้อมร่วมกันและ
เชื่อมความสมัพันธ์ระหว่าง
เด็กนักเรยีนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดก่อนการเขา้
ร่วมการแข่งขันระดับอ าเภอ 

กอง 
การศึกษา 

– งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1 โ ค ร ง ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม

ประเพณีบุญคูณลานสู่
ขวัญข้าวอ าเภอแวงน้อย  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ขบวนเข้าร่วมประเพณีบุญคูณ
ลานสู่ขวัญข้าวที่ทางอ าเภอจัด
ขึ้น 

ปีละ 1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนต าบลแวงน้อยได้
เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางอ าเภอ
จัดขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น
ประเพณีสงกรานต์และ
ร ด น้ า ข อ พ ร ใ น วั น
ผู้สูงอายุ    

-เพื่อสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 
-เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ 

ปีละ  1  ครั้ง  70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้สูงอายุและบตุร
หลานท่ีเข้าร่วมโครงการ 

-ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีมีขวัญและ
ก าลังใจ 
 
 

กอง
การศึกษา 

3 โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น
ประเพณี  ลอยกระทง    
 

-เพื่อสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ให้คงอยู่ต่อไป 

ปีละ  1  ครั้ง  70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- สืบสานงานประเพณลีอย
กระทง ให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  

8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานบริหารทั่วไป 
1 โครงการจดัฝึกอบรม

สัมมนาและศึกษาดูงาน 
ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแวงน้อย 

-เพื่อจัดฝึกอบรม และศึกษา
ดูงานของคณะผับริหาร/
สมาชิกสภา/ผู้น าชุมชน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้บริหาร
สถานศึกษา/กลุ่มอาชีพ และ

ผู้มีหน้าที่เกีย่วข้อง 

ปีละ  1  ครั้ง 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 
 

ผลการการปฏิบัติ
ราชการของ   

อบต.แวงน้อย 

บุคลากร  อบต.แวงน้อย
สามารถน าความรู้จาก

การศึกษาดูงานมาปรับใช้ใน
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 

ของบุคลากร 

-เพื่อจัดการฝึกอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรม

ส าหรับการปฏิบตัิงานให้กับ
คณะผู้บริหาร,ข้าราชการ

และพนักงานจ้าง 

ปีละ 1 ครั้ง 100,000 
 

100,000 150,000 100,000 
 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.แวงน้อย ไม่มี

การร้องเรียน จากภาค
ประชาชนหรือส่วน

ราชการต่างๆ 

การด าเนินงานของ อบต.
แวงน้อยเป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการ/
ไม่เกดิการร้องเรียน 

ส านักปลดั 

3 โครงการ  อบต.พบ
ประชาชน 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ  อบต.พบ 
ประชาชน และด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์งานของ 
อบต. 

ด าเนินการปลีะ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

อบต.แวงน้อยได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์

งานของ อบต. 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการจดังานวัน
ส าคัญต่างๆของทาง

ราชการ 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัด
กิจกรรมหรือเข้าร่วม

กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ต่างๆที่มีหนังสือสั่งการให้

ด าเนินการ 

ปีละ 4  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 การด าเนินการของ  
อบต.แวงน้อยเป็นไป
ตามหนังสือสั่งการ 

อบต.แวงน้อยสามารถ
ด าเนินการไดต้ามที่มี

หนังสือสั่งการ 

ส านักปลดั 

5 โครงการประชาสมัพันธ์
ต่างๆ 

-เพื่อด าเนินการเกีย่วกับการ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆของ  

อบต.แวงน้อย 

ด าเนินการจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์/เอกสาร
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของการด าเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
เอกสารประชาสมัพันธ์

ต่างๆของ  อบต.แวงน้อย 

อบต.แวงน้อยมี
งบประมาณเพียงพอ

ส าหรับการจัดท าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์ต่างๆของ  

อบต.แวงน้อย 

ส านักปลดั 

6 รายจ่ายอื่นๆ -ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ  
ประเมินความพึงพอใจ  และ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแวงน้อย  

จ้างเหมาบริการ
สถาบันการศึกษาหรือ

หน่วยงานเอกชน
ด าเนินการ ส ารวจความ
พึงพอใจ ปีละ 1  ครั้ง  

30,000 30,000 30,000 30,000 ผลคะแนนการประเมิน 
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

อบต.แวงน้อยทราบถึง
ความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานของ  องค์การ

บริหารส่วนต าบ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  
8.2   แผนงานบริหารงานคลงั 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
- งานบริหารงานคลัง 
1 โครงการจัดท า

และปรับปรุง
ระบบข้อมูลแผน
ที่ทะเบียนภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน  

-เพ่ือด าเนินการจ้างเหมา
บริการ หรือการ

ด าเนินการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดท าแผนที่
ทะเบียนภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน ของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลแวงน้อย 
 

เขตพ้ืนที่ต าบลแวง
น้อย 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 
 

ร้อยละของการ
จัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพิ่มขึ้น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อยมี

ฐานข้อมูลส าหรับการ
ด าเนินการจัดเก็บภาษี

ในพ้ืนที่ 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 
 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  
8.3  แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
– งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

1 โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนา เด็ ก เล็ ก ใน
สังกัด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่
เกี่ยวเนื่องในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก ร ว ม ถึ ง ค่ า จั ด
ฝึกอบรม ค่ าลงทะเบียน
อบรม 
 

- ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
จาน 

-ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแขม 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

ครูพัฒนาศูนย์เด็กเล็กใน
สังกัดที่ไดร้ับการพัฒนา 

ครูผูดู้แลเด็กมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การสอน 

กอง 
การศึกษา 
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3.(ผ.02) บัญชีโครงการส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ 
/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพเมืองและชุมชน 
1.1 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน  
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 อุ ดหนุน งบประมาณ

ให้กับที่ท าการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น 

เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
จังหวัดขอนแก่น  

ด าเนินการปลีะ   
1  ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวน
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ในพื้นที่  

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในพื้นที่ลดลง 

ส านักปลัด ป ก ค ร อ ง
จั ง ห วั ด
ขอนแก่น 

2 อุ ดหนุน งบประมาณ
ให้กับที่ท าการปกครอง
อ าเภอแวงน้อย 

เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
อ าเภอแวงน้อย   

ด าเนินการปลีะ   
1  ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในพื้นที่  

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในพื้นที่ลดลง 

ส านักปลัด ป ก ค ร อ ง
อ า เภอแวง
น้อย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 
 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  /ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4   การเสริมสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย ที่2   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า  

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

- งานไฟฟ้าและถนน 
1 อุดหนุนงบประมาณให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค                   
เพื่อด าเนินการ(ขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ) 
ในพื้นที่ต าบลแวงน้อย 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
ช่วงเวลากลางคืน 
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

- ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้า(สาธารณะ)ในพื้นที
ต าบลแวงน้อย 
หมู่ 1 -  13 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของจ านวนจดุ
เสี่ยงในหมู่บ้านมีการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ช่วงเวลากลางคืน 
-ประชาชนได้รบัความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

 
กองช่าง 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

2 อุดหนุนงบประมาณให้กับ         
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค                   

เพื่อด าเนินการ(ขยายเขต
ไฟฟ้าครัวเรือน)ในพื้นที่

ต าบลแวงน้อย 

- เพื่อให้ประชาชนท่ีตั้ง
บ้านเรือนใหม่ หรือท่ีไม่มี
ไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

- ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้า(ครัวเรือน)ในพื้นที
ต าบลแวงน้อย 
หมู่ 1 -  13 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
ต าบล    แวงน้อย 

- ทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อยมไีฟฟ้าใช้ 

 
กองช่าง 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 

3.1แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
1 อุดหนุนงบประมาณ

ให้กับ ศูนย์การศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
อัธยาศัยอ า เภอแวง
น้อย  

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนตามโครงการ
สนับสนุนงบประมาณค่า
ด า เนินการพัฒนาศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอแวงน้อย 

จ านวน 1  แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 นักศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  อ าเภอแวง
น้อย  

ศูนย์การศึกษานอก
ระบบฯ มสีื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยใช้ 

กอง
การศึกษา 

กศน.อ.
แวงน้อย 

-งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 
1 อุดหนุนงบประมาณ

ให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที่อบต.แวง

น้อยทั้ง 4  แห่ง 

- - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียน สังกัด สพฐ. 

- ทั้ง 4  แห่ง 

-รร.หนองแขมอีโล 
-รร.บ้านกุดร ู
-รร.ดอนหันนาจาน 
-รร.ป่าเป้งน้ าซับ  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.จ านวน 290  คน 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมีพัฒนาการ
สมวัย 

กอง
การศึกษา 

รร.สังกัด 
สพฐ.ใน
พื้นที่ 4  
แห่ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่   1   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่   5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย ที่  5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
5.1  แผนงานการเกษตร   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

1 อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับเกษตรอ าเภอ
แวงน้อย  

-เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินการตามโครงการ
คลีนิกเกษตรกรเคลื่อนที่
ในพระราชานุ เคราะห์            
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช ฯ  
 

ด าเนินการในพื้นที่
อ าเภอแวงน้อย 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของรายได้
เกษตรกรต่อปีเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล
แวงน้อยมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพ

เพิ่มขึ้น 

กองการเกษตร เกษตร 
 อ.แวงน้อย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  การอนุรักษ์  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

7.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

- งานกีฬาและนันทนาการ 
1 อุดหนุนงบประมาณให้

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับเป็น
เจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  
อ าเภอแวงน้อย 
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินงานตามโครงการ 
 

ทุกปีๆละ 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี/
ผู้น าชุมชน/สมาชิกสภา
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอแวง
น้อยได ้

กองการศึกษา อบต.ทีร่ับ
เป็นเจ้าภาพ
ในแต่ละป ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  การอนุรักษ์  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด

ขอนแก่น  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ตาม โ คร งก า รสนั บสนุ น
ภารกิจของเหล่ ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น  

ปีละ  1  ครั้ง  10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการเทศกาลงานไหม 
ประเพณีผูกเส่ียวฯ ของ 
อ าเภอแวงน้อย  

อ าเภอแวงน้อยมี
งบประมาณสนับสนุน
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

กองการศึกษา เหล่ากาชาด
จังหวัด

ขอนแก่น 

2 อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท า
การปกรองอ าเภอแวงน้อย 

เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม
โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเหล่ากาชาด และ
การจั ดงาน เทศกาลไหม
นานาชาด ประเพณีผูกเสี่ยว 
แล ะ งา น กา ช าดจั งห วั ด
ขอนแก่น  

ปีละ  1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผลการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

อ าเภอแวงน้อยมี
งบประมาณส าหรับด าเนิน
โครงการกิจกรรมเหล่า
กาชาด และการจัดงาน
เทศกาลไหมนานาชาด 
ประเพณีผูกเส่ียว และงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 

กองการศึกษา ปกรอง
อ าเภอแวง

น้อย 

3 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีความ
พร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพในการ
ท าบุญทอดเทียนพรรษา 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมใน
การท าบุญทอดเทียนพรรษา  

ปีละ  1  ครั้ง  30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต าบลแวงน้อยได้รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ให้คงอยู่ต่อไป  

กองการศึกษา คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

1 อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ   

แวงน้อย 

-เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการจดั
งานรัฐและงานพิธีเนื่อง

ในโอกาสส าคญั            
ของอ าเภอแวงน้อย 

ปีละ 2  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ประชาชนต าบลแวง
น้อยได้เข้าร่วม

กิจกรรมที่ทางอ าเภอ
จัดขึ้น 

ส านักปลัด ปกครอง
อ าเภอ   

แวงนอ้ย 

2 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ าเภอ

แวงน้อย 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง
ของท้องถิ่น              

อ าเภอแวงน้อย 
 

ปีละ  1 ครั้ง  
 

25,000 25,000 25,000 25,000 ผลการด าเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ของท้องถิ่นอ าเภอแวง
น้อย 

หน่วยงานท้องถิ่น
อ าเภอแวงน้อยมี

สถานท่ีกลางในการ
รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างระดับ
อ าเภอ 

-ส านักปลัด ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

อ าเภอแวง
น้อย 
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4. (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี   (พ.ศ.2561 – 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

1ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครฐั  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานคลัง 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
(บานทึบ) 
 

- ปีละ  4  หลัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ทุกส่วน
ราชการ 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานคลัง 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
(ชนิดบานเลื่อนกระจก) 
 กองการเกษตร มีตู้ใช้ส าหรับจดัเก็บ
เอกสาร 
 

- ปีละ  4  หลัง 30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกส่วน
ราชการ 

3 แผนงานการศึกษา 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
(ชนิดบานเลื่อนกระจก)ส าหรับ 
-ศพด.บ้านนาจาน มตีู้ใช้ส าหรับ
จัดเก็บเอกสาร 
- ศพด.บ้านหนองแขม มีตู้ใช้ส าหรบั
จัดเก็บเอกสารของทางราชการ 
 

ปีละ 2  หลัง 20,000 200,000 20,000 20,000 - กอง
การศึกษา 

ผ.08 



 
 

- 2 - 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

- เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
พร้อมจอและอุปกรณ์ที่เกีย่วเนื่อง 
 

จ านวน  1  ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 - ส านักปลัด 

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานคลัง 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับ
บุคลากรที่บรรจุใหม่หรือโอนย้าย 
ปีละ  2  ตัว 

โต๊ะท างาน 8  ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกส่วน
ราชการ 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานคลัง 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานส าหรับ
หรับบุคลากรที่บรรจุใหม่หรือ
โอนย้าย และท่ีช ารุด 

เก้าอ้ีส านักงาน   
ปีละ  5  ตัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกส่วน
ราชการ 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานคลัง 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงานพร้อมอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวเนื่อง 
 

จ านวน  8   ชุด 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ทุกส่วน
ราชการ 



 
 

 
- 3 - 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานคลัง 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ

บุคลากรของ 
 อบต.แวงน้อย 

โครงการจดัซื้อ
เครื่องพิมพ์ 

ปีละ   2   เครื่อง 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 ทุกส่วน
ราชการ 

9 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถกระเช้าส าหรับ
ออกปฏิบัติหน้าที่ของกอง
ช่าง  
 
 

จ านวน  1  คัน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง 

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เ พ่ือซื้อรถตู้ส าหรับกรณี       
การเดินทางเป็นหมู่คณะ 
 
 
 

จ านวน  1  คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  การอนุรักษ์  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

- งานกีฬาและนันทนาการ 
1 โครงการแข่ งขันกีฬา

ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 6  
ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

-เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เช่ือมความสัมพันธ์
ไมตรี  รู้จักกันระหว่างองค์กร 
ด้วยการจัดแข่งขันกีฬา  

ปีละ 1 ครั้ง 300,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ านวน อปท.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-บุคลากรในหน่วยงาน
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เช่ือมความสัมพันธ์
ไมตรี  รู้จักกันระหว่าง
องค์กร ด้วยการจดั
แข่งขันกีฬา 
 

อบจ.ขอนแก่น 

รวม 1     โครงการ   300,000 - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.03 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5   การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  2   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1.แผนงาน  เคหะและชุมชน  -  งานไฟฟ้าและถนน  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย  
หมู่ที่  1 บ้านแวง
น้อย ต าบลแวงน้อย  
ถึง บ้านหนองแวง
ห้วยทราย หมู่ที่ 2 
ต าบลละหานนา  
 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

-  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง  6  เมตร 

ยาว  2,500  เมตร 

3,000,000 3,000,000 4,882,300 - ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ใช้ถนนในการสัญจรไป
มา 

- ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ.ขอนแก่น 

รวม 1  โครงการ   3,000,000 3,000,000 4,882,300   -   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4   การเสริมสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน         
ที่รับผดิชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

- งานไฟฟ้าและถนน 
1 1.โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายหมู่ที่  8  
บ้านป่าเป้ง ต าบล         
แวงน้อย เชื่อม หมู่ที่  14  
บ้านหนองสะแบง  2  
ต าบลละหานนา  

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

-  ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต 

3,000,000 3,000,000 4,000,000 - ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมา 

- ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ. 
กรมส่งเสรมิฯ 

2 2.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9  
บ้านโนนศิลา  ต าบล             
แวงน้อย  เชื่อม  บ้านโคก
ใหญ่   ต าบลก้านเหลือง   

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

-  ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต 

3,000,000 3,000,000 4,000,000 - ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมา 

- ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ. 
กรมส่งเสรมิฯ 

 

ผ.05 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4   การเสริมสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน         
ที่รับผดิชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

- งานไฟฟ้าและถนน 
3 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง  
- สายแวงน้อย  -               
แวงห้วยทราย   

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง 
- สายแวงน้อย  -             
แวงห้วยทราย   

7,000,000 7,000,000 
 

- - ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมา 

- ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ. 
กรมส่งเสรมิฯ 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
-สายหนองหอย – 
 โคกกลาง  

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
-สายหนองหอย – 
 โคกกลาง 

7,000,000 7,000,000 
 

- - ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมา 

- ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ. 
กรมส่งเสรมิฯ 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง   
-สายกุดรู  หนองหญ้า
ปล้อง  

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
-สายกุดรู  หนองหญ้า
ปล้อง 

3,000,000 3,000,000 
 

- - ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมา 

- ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ. 
กรมส่งเสรมิฯ 

รวม 5  โครงการ   23,000,000 23,000,000 8,000,000   -   

ผ.05 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน4.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 1.โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นล าห้วยทราย 
  หมู่ที่  10  นาจาน  

-เพื่อไม่ให้เกิดปญัหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่และกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้นจ านวน  1  
จุด 

800,000 - - - ร้อยละของประชาชนท่ีมีน้ าใช่
อย่างเพียงพอตลอดป ี

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้เพียงพอตลอดปี 

อบต.แวง
น้อย 

2 2.โครงการขุดลอก 
หนองละเลิงทุ่ง  หมู่  
11  บ้านโนนขี้เหล็ก  
 

-เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค 
-บริโภค 

ด าเนินการขุดลอกหนอง
ละเลิงทุ่ง  
 หมู่  11  บ้านโนนขี้เหล็ก  

200,000 - - - ร้อยละของประชาชนท่ีมีน้ าใช่
อย่างเพียงพอตลอดป ี

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้เพียงพอตลอดปี 

อบต.แวง
น้อย 

3 3.โครงการขุดลอกล า
ห้วยโสกรัง  หมู่ที่  13  
บ้านหนองแขม  2 

เ พ่ือกักเก็บน้ าไว้ ใช้
ส าหรับการอุปโภค 
-บริโภค 

ด าเนินการขุดลอกล าห้วย
โสกรัง  หมู่ที่  13  บ้าน

หนองแขม  2 

200,000 - - - ร้อยละของประชาชนท่ีมีน้ าใช่
อย่างเพียงพอตลอดป ี

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้เพียงพอตลอดปี 

อบต.แวง
น้อย 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ล าห้วยขอนขว้าง  
 หมู่ที่  9  บ้านโนนศิลา  

-เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
น้ าท่ ว มขั ง ใน พ้ืนที่
และกักเก็บน้ า เ พ่ือ
การเกษตร 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้นจ านวน  
1  จุด 

800,000 - - - ร้อยละของประชาชนท่ีมีน้ าใช่
อย่างเพียงพอตลอดป ี

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้เพียงพอตลอดปี 

อบต.แวง
น้อย 

5 โครงการขุดลอก          
หนองหินล่อง หมู่ที่  9              
บ้านโนนศิลา 

-เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค 
-บริโภค 

ด าเนินการขุดลอกหนองหิน
ล่อง หมู่ที่  9   บ้านโนน

ศิลา 

1,500,000 - - - ร้อยละของประชาชนท่ีมีน้ าใช่
อย่างเพียงพอตลอดป ี

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ า
ใช้เพียงพอตลอดปี 

อบต.แวง
น้อย 

ผ.05 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยอ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน4.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการขุดลอก   
หนองโสกรัง  หมู่ที่  5  
บ้านอีโล 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค 
-บริโภค 

ด าเนินการขุดลอก 
หนองโสกรัง หมู่ที่  5  

บ้านอีโล 

7,000,000 - - - ร้อยละของประชาชนท่ีมีน้ า
ใช่อย่างเพียงพอตลอดปี 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าใช้เพียงพอตลอดป ี

อบต.แวง
น้อย 

7 โครงการขุดลอกล าห้วย
โสกรัง หมู่ที่ 5 บ้านอีโล  
ถึง ล าห้วยโสกรัง เขต
บ้านหนองแขมหมู่ที่  
13  

-เ พ่ื อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
พ้ืนที่และกักเก็บน้ า
เพ่ือการเกษตร 

ด าเนินการขุดลอก 
โสกรัง หมู่ที่ 5 บ้าน

อีโล ถึง ล าห้วยโสกรัง 
เขตบ้านหนองแขม 

1,500,000 - - - ร้อยละของประชาชนท่ีมีน้ า
ใช่อย่างเพียงพอตลอดปี 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าใช้เพียงพอตลอดป ี

อบต.แวง
น้อย 

8 โครงการขุดลอกหนอง
ละเลิง หมู่ที่ 4 บ้านกุดรู 

-เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค 
-บริโภค 

ด าเนินการขุดลอก
ละเลิง หมู่ที่ 4 

 บ้านกุดรู 

2,000,000 - - - ร้อยละของประชาชนท่ีมีน้ า
ใช่อย่างเพียงพอตลอดปี 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าใช้เพียงพอตลอดป ี

อบต.แวง
น้อย 

9 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นล าห้วยตะกั่ว  หมู่ที่  
3   บ้านหนองแขม  

-เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค 
-บริโภค 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้น
จ านวน  1  จุด 

800,000 - - - ร้อยละของประชาชนท่ีมีน้ า
ใช่อย่างเพียงพอตลอดปี 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าใช้เพียงพอตลอดป ี

อบต.แวง
น้อย 

รวม    9  โครงการ   6,700,000     -   
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ส่วนที่ ๕การติดตามและประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2559 ประกอบกับ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย จึงก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย โดยใช้แบบรายงาน ตามแบบรายงาน  

แบบท่ี  1 แบบประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น   

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด   

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
การวัด และการน าเสนอผล 

-ความถี่ในการวัด  :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
-เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก ม/ี ไม่มี การด าเนินการนั้น 

แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค าชี้แจง:  แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานหลงัจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) แล้ว 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ............................................................................................................................. 



 
 

 

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
10 
 

2. การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศกัยภาพ 
25 
 

3. ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย 
65 
 

3.1 วิสัยทัศน ์
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์
(10) 

 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

3.5 ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.7 บัญชีรายการชดุโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

รวม 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง

พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้นและข้อมูลเชิงสถิติที่
ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องกา 
○การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ 
จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบทียบข้อมูลที่ส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
○การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 

○การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 
5 

(3) 

 
(2) 
 
 
5 

(2) 
 

(3) 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 
○สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีโดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาความร้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 
6 
 

(2) 

 
(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอ 
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

65 
 
 
5 
(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ  
-   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
 

(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที่ 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 



 
 

 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.4 เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(4) 
(3) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯที่เก่ียวข้อง 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถน าประเดน็การพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์         
ไปเปน็กรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นประจ าปีได้ 



 
 

 

 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ และประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓เพ่ือสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบรายงาน (ตามแบบรายงานที่ 2  และแบบรายงานที่ 3 )โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายน  และเดือนตุลาคมของทุกปี ภายในระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564)  
 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  4  ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . ปีที่  4    . รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xx xx xx xx xx   xx xxxx 

2.            
3.            
ฯลฯ....           

รวม           
 

เกณฑ์การพิจารณา :พิจารณาว่ามีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไรกระจุก
ตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
 
 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 

ค าชี้แจง: แบบท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลปีละสองครั้ง  ภายในเดือน เมษายน  
และเดือน ตุลาคม ของทุกปี 



 
 

 

 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . ปีที่  4    . รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xx xx xx xx xx   xx xxxx 

2.            
3.            
ฯลฯ....           

รวม           
 

เกณฑ์การพิจารณา :พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดมากน้อยเพียงใด  
5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มีการ

ยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 

เกณฑ์การพิจารณา : 
1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 
 2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ.............  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 xxx xx xxx xx xxx xx 
2.         
3.        
4.        

รวม       
 

เกณฑ์การพิจารณา :น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น  

 
 



 
 

 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 
2.      
3.      
ฯลฯ....      
รวม     - 
 
เกณฑ์การพิจารณา :พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร 
 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 



 
 

 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 

ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)          
  ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลการด าเนินโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลสัมฤทธิข์องโครงการ 
(ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่าน้ัน) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลังด าเนินการ ด าเนินการแลว้ 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย เบิกจ่ายจริง จ านวนตัวชี้วัด 

จ านวนตัวชี้วัดที่
บรรลุผลสัมฤทธิ ์  ช้า เร็ว ปกติ ช้า เร็ว ปกติ 

1  10,000 นาย ก ก.พ. 55  ช       9,000 3 2 
2  10,000 นาย ข ก.ค.55            
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

รวม           
 

 
 

แบบที่ 3/1 แบบการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน 



 
 

 

 
สรุปผลการด าเนินงานรอบ   
 โครงการที่ถึงระยะเวลาด าเนินการ ท้ังสิ้น     .. .โครงการ  งบประมาณ   บาท    
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จโครงการ  (ด าเนินการตามก าหนด................ โครงการ/ล่าช้า..............โครงการ /เร็ว.........โครงการ 
ผลการเบิกจ่ายจริง  บาท 
โครงการที่ก าลังด าเนินการ....................โครงการ  ก าหนดแล้วเสรจ็............................................ 
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการในแผนปฏิบัติการ  คดิเป็นร้อยละ   
 
 

หมายเหตุ  กรณี มีการปรับเพิ่มหรือปรับลดโครงการระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็น และมีหลักฐานการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ปรับจ านวนโครงการ หรือ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการเพิ่มหรือลดตามแต่กรณี ในตัวบ่งชี้ทั้งสามตัวทั้งที่เป็นตัวตั้งและตัวหาร 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน/ 
                      
                      

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

                      
                      
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแวงน้อยในภาพรวม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย....คน   (   ) หญิง ......คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..  คน (   )  20 - 30  ปี…….คน  (   )  31- 41 ปี.......
คน 
  (   )  41 – 50 ปี...........คน (   )  51 – 60 ปี.........คน (   )  มากกว่า 60 ปี.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อ่ืนๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง.........คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร…… 
คน   (   )  อ่ืนๆ  (ระบ)ุ .........คน 

 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม xxx   
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx   
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

xxx   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์การพิจารณา :ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด  

 

 

 
 
 
 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยในภาพรวม 



 
 

 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ด าเนินการจัดท า

แผนพัฒนา  สี่ปีขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพการจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึง
พอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ
ท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอนสลับสับซ้อน 
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่ งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้ งจ่ายรายการใหม

http://www.dla.go.th/


 
 

 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   พ.ศ.๒๕61-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

ชาติ  ๒๐  ปี 

 

 

1.ความมั่นคง 

 

2.การสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

 

4.การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 

5.การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

6.การปรับสมดุลพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย ์

 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ าในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยนื 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  

และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

ยท.01 



 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ขอนแกน่ 

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มั่นคง

และมีความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

2.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

4.การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

3.การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 
อปท. 

1.การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

2.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

4.การบริการ
จัดการทรัพยา         
กรรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

3.การ
พัฒนา

การศึกษา
และ

ศักยภาพ
พลเมือง 

5.ส่งเสริม
การเกษตรและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อการแข่งขัน

ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6.การ
เสรมิสร้าง
สุขภาวะ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

1.การพัฒนาศักยภาพ
การผลิต  การแปรรูป  
การค้า พืชเศรษฐกิจให้

มีความเข้มแข็ง 

2.การส่งเสริมการค้า  การ
บริการ  การลุงทุนและ

พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3.การเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

 

4.การก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

5การเพิ่มศักยภาพ
ของพลเมืองเพื่อ

เชื่อมโยงโอกาสจาก
กลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

6.การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

1.การ
พัฒนาเมือง
และชุมชน 

2.การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

3.การ
พัฒนา

การศึกษา
และ

ศักยภาพ
พลเมือง 

5.การพัฒนาการ
เกษตรอย่าง

ยั่งยืน 

4.การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

6.การ
เสรมิสร้าง
สุขภาวะ 

7.การสรา้งเสริมทุน
ทางสังคมให้

เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อการ

แข่งขัน ภายใต้หลัก 
ปรัชญาเศรฐกิจ

พอเพียง 

8.การ
พัฒนาการ

บริหาร
ภาครัฐ 

ภายใต้หลัก
ธรรมาภิ

บาล 

7.การอนุรักษ์ สืบสาน
ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

8.การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ  

ภายหลักธรรมาภิ
บาล 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
(มี ๘ ยุทธ) 

 

 

ยุทธศาส
ตร์ ที่ 3 

การพัฒนา
การศกึษาและ

ศักยภาพพลเมอืง 

 

ยุทธศาสต
ร์ที2่  

การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

ส่งเสริมการเกษตรและ
พัฒนาเศรษฐกิจเพือ่การ

แข่งขนัภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
การอนุรักษ์ สืบสานท านุ

บ ารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๖ 
 

 เป้าประสงค์ที่ 
๑ พัฒนา

การศึกษาให้มี
คณุภาพทั้งใน

และนอก
ระบบอย่าง

ทั่วถึง 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 
1 

ประชาชนให้ความ
สนใจในการเล่น

กีฬาเพื่อออกก าลัง
กายและพัฒนาการ

เป็นอาชีพ 

 เป้าประสงค์
ที่ 2 

ประชาชนให้
ความสนใจ
ในการมีส่วน

ร่วมใน
กระบวนการ

ทาง
ประชาธิปไต

ย 

เป้าประสงค์ที่ 
๑ 

ส่งเสรมิ
การเกษตร
และพัฒนา

เศรษฐกิจเพื่อ
การแข่งขัน
ภายใต้หลัก

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 
๖ 
 

 

 

กลยุทธที่
๑๑ 

 

กลยุทธที่ 
๑๒ 

 

กลยุทธที่
๑๐ 

 

แผนงาน
ที่ ๘ 

 

แผนงาน
ที่ ๙ 

จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน 

๑๓ 

โครงการ 

จ านวน 

๒๒ 

โครงการ 

 

แผนงาน
ที่ ๙ 

ยุทธศาส
ตร์ที่ 1 

การพฒันาเมือง

และชมุชน 

 

 

ยุทธศาสต
ร์ที4่  

การบรกิารจัดการ
ทรัพยกรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพือ่
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 
2 

ส่งเสรมิศาสนา 
การอนุรักษ์สืบ
สานท านุบ ารุง

ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ขนมธรรมเนียม
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

เป้าประส
งค์ท่ี ๑ 

ทุก
ครัวเรอืน

มีน้ า
สะอาด
และมี

ไฟฟา้ใช้
อย่าง

เพียงพอ
และทัว่ถึง 

 

 

เป้าประสง
ค์ที่ ๑ 
พัฒนา
ระบบ

เครือขา่ย
การ

ป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภยั

ให้ได้
มาตรฐาน 

 

 

เป้าประสง
ค์ที่ ๒ 

ประชาชน
มีความ

ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี
ส่วนร่วมใน

การจัด
ระเบียบ
ชุมชน 

 

เป้าประสง
ค์ที่ ๑ 

ส่งเสรมิการ
ปลูกต้นไม้
การเพิ่ม

พื้นที่ป่าไม้
และการ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน ์

 

 

เป้าประสงค์
ที่ ๑ 

ประชาชน
ได้รับการ

บริการด้าน
สาธารณสุข
ระบบการ

บริการสังคม 
ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และผู
ป่วยเอดส์ ที่
มีคุณภาพ
และทัว่ถึง 

 
 

 

เป้าประสงค์
ที่ ๒ 

มีระบบการ
บริหาร

จัดการขยะ
ชุมชนสิ่ง

ปฏิกูลและ
น้ าเสียใน
พื้นที่อย่าง
เป็นระบบ 

 

ยุทธศาส
ตร์ที่ 6 
การเสริมสร้างสขุ

ภาวะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
8 

การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ  

ภายหลักธรรมาภิ
บาล 

 

เป้าประสงค์ที่ 
๓ 

ปัญหายาเสพ
ติดและ

อบายมุขใน
พื้นที่ลดลง 

 

เป้าประสงค์ที่ 
๒ การ

คมนาคมขนส่ง
สะดวกและ

รวดเร็ว 

เป้าประสงค์ที่ 
๓ 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ

รักษาความ
สะอาดของ

ครัวเรือนชุมชุน 

เป้าประสงค์
ที่ ๑ 

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน และ
การที่ประชาชน

ทันสมัยและ
รวดเร็ว 

เป้าประสงค์
ที่ ๒ 

การตรวจประเมิน
มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน อบต.

แวงน้อย ผ่าน
เกณฑ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคี
ภัย 

 

แผนงานงบกลาง 

- งานงบกลาง  

แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็ง 
ของชุมชน 

จ านวน 

 

โครงการ 

 

จ านวน 

 

โครงการ 

 

จ านวน 

 

โครงการ 

 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชน 

 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 

 

 

แผนงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

-งานไฟฟ้าและถนน 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

-งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จ านวน 

 

โครงการ 

จ านวน 

 

โครงการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 

- งานระดับก่อนวัยเรียน
และปฐมศึกษา 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

-งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานงบกลาง 

-งานงบกลาง 

จ านวน 

 

โครงการ 

จ านวน 

 

โครงการ 

จ านวน 

 

โครงการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาและศักยภาพ

พลเมือง 

 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 



 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  

-งานบริหารทั่วไป 

 

แผนงานการเกษตร 

-งานส่งเสริมการเกษตร 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

-งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

จ านวน 

 

โครงการ 

จ านวน 

 

โครงการ 

จ านวน 

 

โครงการ 

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนงานการเกษตร 

-งานส่งเสริมการเกษตร 

จ านวน 

 

โครงการ 

 

 

5.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสาธารณะสุข 

-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืนๆ 

 

แผนงานงบกลาง 

-งานงบกลาง 

จ านวน 

โครงการ 

จ านวน 

โครงการ 

6.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สุขภาวะ 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จ านวน 

 

โครงการ 

7.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสานท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง แผนงานการศึกษา 

จ านวน 

 

โครงการ 

จ านวน 

 

โครงการ 

จ านวน 

 

โครงการ 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

/กิจกรรม 



 

 

 

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy  Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

Strategy  Map 

“ต าบลแวงน้อยเมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริหารบ้านเมืองด้วยหลกัธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี” 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 3 

การพัฒนา
การศกึษาและ

ศักยภาพพลเมอืง 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

ส่งเสริมการเกษตรและ
พัฒนาเศรษฐกิจเพือ่การ

แข่งขนัภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

ยุทธศาส
ตร์ที2่  
การพฒันา

โครงสร้าง

พืน้ฐาน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
การอนุรักษ์ สืบสาน
ท านุบ ารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

 

 

ยุทธศาส
ตร์ที่ 1 

การพฒันาเมือง

และชมุชน 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที4่  

การบรกิารจัดการ
ทรัพยกรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพือ่
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

 

ยท.02 

 

ยุทธศาสตร์ที ่
๖ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 
๑ 

พัฒนา
การศึกษาให้มี
คุณภาพทั้งใน
และนอกระบบ

อย่างทั่วถึง 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 2  

ประชาชนให้
ความสนใจ
ในการมีส่วน

ร่วมใน
กระบวนการ

ทาง
ประชาธิปไต

ย 

เป้าประสงค์
ที่ ๑ 

ส่งเสรมิ
การเกษตร
และพัฒนา
เศรษฐกิจ
เพื่อการ
แข่งขัน

ภายใต้หลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

เป้าประสงค์ที่ 
๖ 
 

เป้าประสงค์
ที่ 2 

ส่งเสรมิทาง
ศาสนา การ
อนุรักษ์สืบ
สานท านุ

บ ารุงศาสนา

เป้าประสง
ค์ที่ ๑ 

ทุก
ครัวเรอืนมี
น้ าสะอาด

และมี
ไฟฟา้ใช้
อย่าง

เพียงพอ
และทัว่ถึง 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 
๒ 

การคมนาคมขนส่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

 

 

เป้าประสง
ค์ที่ ๑ 

ส่งเสรมิ
การพัฒนา

ด้าน
สวัสดิการ
สังคมให้

ครอบคลุม
ทุกความ
ต้องการ 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 
๑ 

ประชาชน
ได้รับการ

บริการด้าน
สาธารณสุข
ระบบการ

บริการสังคม 
ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และผู
ป่วยเอดส์ ที่มี
คุณภาพและ

ทั่วถึง 

เป้าประสงค์ที่ 
3 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา
ความสะอาดของ
ครัวเรือนชุมชุน 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 

การเสริมสร้างสขุภาวะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
8 

การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ  

ภายหลักธรรมาภิ
บาล 

 

เป้าประสงค์ที่ 
๒ประชาชนมี

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพย์สินมี
ส่วนร่วมใน

การจัด

เป้าประสงค์ที่ ๓ 

ปัญหายาเสพตดิและ
อบายมุขในพ้ืนท่ี

ลดลง 

เป้าประสงค์
ที่ ๑ 

ส่งเสรมิการ
ปลูกต้นไม้

การเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้และ

การปรับปรุง
ภูมิทัศน ์

 

เป้าประสง
ค์ที่ ๒ 

มีระบบการ
บริหาร

จัดการขยะ
ชุมชนสิ่ง

ปฏิกูลและ
น้ าเสียใน

เป้าประสง
ค์ที่ ๑ 
มีระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน 

และการที่
ประชาชน

ทันสมัยและ
รวดเร็ว 

 

เป้าประสงค์ที่ 
๒ 

การตรวจประเมิน
มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน อบต.แวง
น้อย ผ่านเกณฑ ์

 

เป้าประสงค์
ที่ 1 

ประชาชนให้
ความสนใจในการ
เล่นกฬีาเพื่อออก
ก าลังกายและ
พัฒนาการเป็น

อาชีพ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพิ่มโอกาสทาง

การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับ

ประชาชนทุกเพศทุก
วัยอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ 

กลยุทธ์ 

7.2 สนับสนุน
การเล่นกีฬาขั้น
พื้นฐาน เพื่อ
ออกก าลังกาย
และพัฒนาเพื่อ

เป็นอาชีพ 

3.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและการเครือข่าย
ของภาคประชาชนและ

ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตยในชุนและ
ท้องถิ่น 

๔.๒ พัฒนา

ฟื้นฟู แหล่งน้ า
ธรรมชาติ แหล่ง
น้ าใต้ดิน และ
การบริหาร

จัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบ และ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

5.1 พัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนและ

พัฒนาการประกอบ
อาชีพ การพัฒนา
ทักษะฝีมือ ตาม
ศักยภาพของ

ประชาชนให้สามารถ
แข่งขันได้ 

5.2 สนับสนุนการ
พัฒนารูปแบบการ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่

เหมาะสมกับพื้นที ่

5.3 ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ 

การพัฒนาแหล่
เรียนรู้ การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและ
ต้นแบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงที่

สอดคล้องกับพ้ืนท่ี 

7.1 เสรมิสร้าง 
ค่านิยมหลัก ๑๒ 

ประการ คณุธรรม 
จริยธรรม จิต
สาธารณะและ

วัฒนธรรมที่ดีงาม
แก่เด็กและเยาวชน 

7.3 อนุรักษ์ สืบ
สานท านุบ ารุง

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.1 พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึงและ

เป็นระบบ 

2.2 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางคมนาคม 

ให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 

2.3 พัฒนาการรักษา
ความสะอาดของ
ครัวเรือน  ชุมชน 

ตลาด ทางเดิน ทาง
น้ า ให้ได้มาตรฐาน

และทั่วถึง 

1.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ระบบเครือข่าย
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัยให้มี
ประสิทธิภาพ และ

มาตรฐาน 

4.1  ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้สวยงาม 

เหมาะสม และการ
บริหารจดัการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่ม
พื้นที่ในป่า ป่า
ชุมชน ป่าต้นน้ า 
และการรักษา

ทรัพย์กรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
การเกิดความอุดม

สมบูรณ์ อย่าง
ยั่งยืน 

๖.๑ ส่งเสริม
และพัฒนา

ระบบบริการ 
ด้าน

สาธารณสุข 
และพัฒนา
รูปแบบการ
บริการทาง

สังคม ส าหรับ
บริหาร

ประชาชน ให้มี
คุณภาพและ
เข้าถึงได้อย่าง
เท่าเทียมกัน 

๘.๑ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นวัตกรรมใหม่ใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 
พัฒนาระบบข้อมูล 
ข่าวสารและความ

โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

๑.๒ ส่งเสริม
สนับสนุนการ
รักษาความ

ปลอดภัย สร้าง
ความร่วมมือใน
การจัดระเบียบ

ชุมชน ลด
อุบัติเหตุ แบบ

ชุมชนมีส่วนร่วม 

๑.๓ ส่งเสริม
สนับสนุน การ

ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
และอบายมุข 

๔.๓ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชน 
สิ่งปฏิกูล และน้ า

เสีย 

4.4 พัฒนาส่งเสรมิ 
การพาณิชย์ การ
ลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 

๖.๒ รณรงค์และ
เฝ้าระวังการ

ป้องกัน
โรคตดิต่อ โรค
อุบัติเหตุใหม่
และการแพร่

ระบาดของโรค
ต่างๆในพ้ืนท่ี 

๘.๒ พัฒนาขีด
ความสามารถของ

บุคคลกร ให้
เพิ่มขึ้นพร้อมรับ
การเปลีย่นแปลง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

๑.๑ แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

- งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน) 

- งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

 

๒.๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน/ งานไฟฟ้า

และถนน 

 

๓.๑ แผนงาน
การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัย
เรียนและปฐม

ศึกษา 

แผนงาน 

4.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

-งานบริหารทั่วไป 

 

๕.๑ แผนงาน
การเกษตร 

- งานส่งเสริม
การเกษตร 

๖.๑ แผนงาน
สาธารณสุข 

- งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อื่นๆ 

 

7.1 แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- งานกีฬาและ
นันทนาการ 

- งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๑.2 แผนงานงบ
กลาง 

- งานงบกลาง 4.3 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

- งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

๒.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

โยธา 

- งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

๓.๒ แผนงาน
สังคมสงเคราะห ์

-งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห ์

๔.๒ แผนงาน
การเกษตร 

-งานส่งเสริม
การเกษตร 

๘.๑ แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

๘.๒ แผนงาน
บริหารงานคลัง 

๘.๓ แผนงาน
การศึกษา 

๑.3 แผนงาน
เสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

- งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 

๓.3 แผนงานงบ
กลาง 

- งานงบกลาง 

6.2  แผนงานงบ
กลาง 

- งานงบกลาง 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561  -  2564) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ อบต.         
แวงน้อย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

4.การเสริมสร้าง
ความม่ันคงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1.การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

1.การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

1.พัฒนาระบบ
เครือข่ายการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้มี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 

2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  มีส่วนรว่ม
ในการจัดระเบียบ
ชุมชน 

3.ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง 

1. การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ของ อบต.แวงนอ้ย มี
ประสิทธภิาพและได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้  

8 8 8 8 1.1พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบ
เครือข่ายการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในท้องถิน่ให้มี
ประสิทธภิาพได้
มาตรฐาน 

1.2 ส่งเสริม
สนับสนุนระบบการ
รักษษความปลอดภัย  
สร้างความร่วมมือใน
การจดัระเบียบชุมชน  
การลดอุบัติเหตแุบบ
ชุมชนมสี่วนร่วม 

1.3.ส่งเสริมสนับสนนุ
การป้องกนัและ
แก้ปัญหายาเสพตดิ
และอบายมุข  

1 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม /
โครงการที่ด าเนินการ 

- เพื่มเพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัคป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- เพื่อจัดซ้ือ/จัดหา/วัสดุ 
ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก ร ณ์ 
เครื่องมือป้องกันภัยต่างๆ 

2.จ านวนกจิกรรม/
โครงการที ่ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน และการ
จัดระเบียบชุมชน 

3 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม /
โครงการที่ ด า เนินการ
ด้านปัญหายาเสพติด 

 

 

ปีละ 8 กิจกรรม 

 

 

 

1.กิจกรรม/
โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหม้ี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 

2. กิจกรรม/โครงการที่
สงเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัด
ระเบียบชุมชน 

3.กิจกรรม/โครงการ 
ด้านปัญหายาเสพติด 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

                            

แบบ ยท.04 



 

 

 

 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561  -  2564) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

 

ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อบต.         
แวงนอ้ย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5.  
การเพ่ิมศักยภาพ
ของเมืองเพ่ือ
เช่ือมโยงโอกาส
จากกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงและอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.ทุกครัวเรือนมนี้ า
สะอาดใช้และไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

1.ทุกหมู่บ้านมีน้ า
สะอาด และไฟฟ้าใช้พ่ิ
มขึ้น  

5 5 5 5 2.1  พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคอย่าง
ทั่วถึงและเป็นระบบ 

1 . จ า น ว นกิ จ ก ร ร ม /
โครงการก่ อสร้ า ง  ที่
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ทุ ก
ครัวเรือนมีน้ าสะอาดใช้
แ ล ะ ไ ฟ ฟ้ า ใ ช้ อ ย่ า ง
เพียงพอและทั่วถึง 

ปีละ 20 กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการ
ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ต่างๆ 

กองช่าง  

2.การคมนาคม
ขนส่งสะดวก 
และรวดเร็ว 

2.การด าเนนิการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เส้นทางคมนาคมทั้ง
ทางบกและทางน้ า  มี
ความสะดวกรวดรว็ได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้  

15 15 15 15 2.2 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  เสน้ทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐานและทัว่ถึง 

1 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม /
โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง 
ปรับปรุงถนน คสล. /ถนน
หินคลุก/ถนนดิน ปรับปรุง
ถนนลาดยาง  ในพื้ นที่
ต าบลแวงน้อย 

ปีละ 1 กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการ
ด าเนนิการกอ่สร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเสน้ทาง
คมนาคม 

กองช่าง  

3. พัฒนาระบบ
การรักษาความ
สะอาดของ
ครัวเรือน ชุมชน 
ตลาด ทางเดิน  
ทางเท้า 

3.ชุมชน/หน่วยงาน/
ผู้ประกอบการ รกัษา
ความสะอาดของ
ครอบครัว ชุมชน  
สถานประกอบการให้
สะอาดอยู่เสมอ 

2 2 2 2 2.3 พัฒนาระบบการ
รักษาความสะอาด
ของครวัเรือน  ชุมชน  
ตลาด  ทางเดนิ  ทาง
น้ าและทางเท้าให้ได้
มาตรฐาน 

1 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม /
โครงการ ที่ด าเนินการ
ส นั บ ส นุ น ชุ ม ช น  
หน่วยงาน ผู้ประกอบการ  
ในการพัฒนาและรักษา
ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง
ครอบครัว/ชุมชน/ตลาด/
ทางระบายน้ า  การก าจัด
ของเสีย 

ปีละ 2  กิจกรรม 1.จ านวนกจิกรรม/
โครงการทีด่ าเนินการ
สนับสนุนชุมชน  
หน่วยงาน 
ผู้ประกอบการ ในการ
พัฒนาและรกัษาความ
สะอาดของครอบครัว/
ชุมชน/ตลาด/ทาง
ระบายน้ า  การก าจัด
ของเสีย 

ส านักปลัด กองช่าง 

แบบ ยท.04 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561  -  2564) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อบต.         
แวงนอ้ย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศกึษาขัน้
พื้นฐาน ทั้งในและ
นอกระบบ อย่าง
ทั่วถึง 

1.การพัฒนาการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  ทั้งในและ
นอกระบบให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

15 15 15 15 3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ในระบบให้ได้
มาตรฐานและ
สนับสนุนให้ผูเ้รียน
ได้รับการพัฒนาเตม็
ศักยภาพ การเพิ่ม
โอกาสทางการศกึษา
นอกระบบและ
การศกึษาตาม
อัธยาศัยส าหรับ
ประชาชนทกุเพศทุก
วัยอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

1 . จ า น ว นกิ จ ก ร ร ม /
โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ห รื อ
สนับสนุนงบประมาณ
เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 

ปีละ 15 กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการ
ที่มกีารด าเนนิการ
หรือสนับสนุน
งบประมาณเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
การศกึษาทั้งในและ
นอกระบบ 

ส่วน
การศกึษา 

 

2.ประชาชนใน
พื้นที่ให้ความ
สนใจใน
กระบวนการพัฒ
นาประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น 

2.การสร้างเครือข่าย
ของภาคประชาชน  
และมกีารส่งเสรมิ
สนับสนุน
กระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น 

    3.2  ส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มและการ
สร้างเครอืข่ายของ
ภาคประชาชนและ
ส่งเสริมกระบวนการ 
พัฒนาประชาธิปไตย
ในชุมชนทอ้งถิ่น 

1 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม /
โครงการที่ ด า เนินการ
พัฒนาประชาธิปไตยใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ปีละ 2  กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการ
ที่ด าเนินการพฒันา
ประชาธิปไตยใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ส านักปลัด  

แบบ ยท.04 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561  -  2564) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

 

ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.         

แวงนอ้ย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพ
พลเมือง 

1.พัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพ  ทั้งในและนอก
ระบบอย่างทั่วถึง  

1.การส่งเสริมการจัด
การศกึษาทีม่ีคุณภาพ
ทั้งในและนอกระบบ
เพิ่มขึน้ 

10 10 10 10 3.1ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การศกึษา  เพิม่
โอกาศทางการศกึษา
นอกระบบและ
การศกึษาตาม
อัธยาศัยส าหรับ
ประชาชนทกุเพศทุก
วัย 

1 . จ า น ว นกิ จ ก ร ร ม /
โครงการที่ด าเนินการ 

ปีละ 10 กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการ
ที่ด าเนินการเพื่อ
พัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง 

กอง
การศกึษา 

 

2.ประชาชนใน
พื้นที่ให้ความสนใจ
ใน
กระบวนการพัฒน
าประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น 

2.การสร้างเครือข่าย
ของภาคประชาชน  
และมกีารส่งเสรมิ
สนับสนุน
กระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น 

2 2 2 2 3.2  ส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มและการ
สร้างเครอืข่ายของ
ภาคประชาชนและ
ส่งเสริมกระบวนการ 
พัฒนาประชาธิปไตย
ในชุมชนทอ้งถิ่น 

1 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม /
โครงการที่ ด า เนินการ
พัฒนาประชาธิปไตยใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ปีละ 2  กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการ
ที่ด าเนินการพฒันา
ประชาธิปไตยใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ส านักปลัด  

 

แบบ ยท.04 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560  -  2563) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.         

แวงนอ้ย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

1.ส่งเสริมการปลกูตน้ไม้ 
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  
และการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์  

1.มีจ านวนพื้นทีท่รัพย์
ยากรป่าไม้เพิ่มขึ้น และ
มีการปรับปรุงภูมทิัสน์
ให้น่าอยู่และสวยงาม  

5 5 5 5 4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม  
เหมาะสมและการ
บริหารจัดการ  การ
อนรุักษ์ ฟืน้ฟู เพิม่
พื้นที่ป่า ป่าชุมชน ป่า
ต้นน้ าล าธาร 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดความอุดม
สมบูรณ์ อย่างย่ังยืน 

1 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม /
โครงการที่ด าเนินการ 
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่
ป่า 

ปีละ 5 กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการ
ที่ ด า เ นิ น ก า ร 
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู เพิ่ม
พื้นที่ป่า 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

กองช่าง 

ส านักปลัด 

2.พัฒนาและฟื้นฟแูหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ  แหล่ง
น้ าใต้ดิน แหล่งน้ า ต่างๆ
ในพื้นที ่พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ 

2.ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบจากการเกิด
ปัญหาภัยแล้ง  และ
อุทกภัยในพื้นที่ลดลง 

10 10 10 10 4.2 พัฒนาฟื้นฟแูหล่ง
น้ าธรรมชาตแิหล่งน้ า
ใต้ดิน และการบรกิาร
จัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบ และมี
ประสิทธภิาพโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

1 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม /
โครงการที่ด าเนินการ
เพื่อพัฒนา  ฟื้นฟูแหล่ง
น้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าใต้
ดิน และบริการจัดการ
น้ าโดยประชาชนมีส่วน
ร่วม 

ปีละ 10 กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการ
ที่ ด า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ
พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ า
ธรรมชาติ แหล่งน้ า
ใต้ดิน  และบริการ
จัดการน้ า 

กองช่าง ส านักปลัด 

3.ต าบลแวง
น้อยไม่เกดิ
ปัญหาในด้าน
การจัดการขยะ
ชุมชน   สิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสียในพ้ืนท่ี 

 3.ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
บริหารจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ลดลง 

5 5 5 5 4.3 เพิ่มประสทิธิภาพ
การจดัการขยะชมุชน
สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 

1 . จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม /
โครงการที่ด าเนินการเพื่อ
การจัดการขยะชุมชนสิ่ง
ปฏิกูล  และน้ าเสีย 

ปีละ 5 กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการที่
ด า เนินการ เพื่ อการ
จัดการขยะชุมชนสิ่ ง
ปฏิกูล  และน้ าเสีย 

ส านักปลัด กองช่าง 

 

แบบ ยท.04 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561  -  2564) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อบต.         
แวงนอ้ย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความม่ันคงและ
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ส่งเสริม
การเกษตรและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือการแข่งขัน
ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.พื้นที่ต าบลแวงนอ้ยมี
วิสาหกิจชมุชนที่เข้มแข็ง
และสามารถแข่งขนัได ้

1.การแข่งขนัของ
เครือข่ายวิสาหกจิ
ชุมชนในพืน้ 

 

2 2 2 2 5.1 พัฒนาและส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกจิ
ชุมชน สนับสนนุและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพ  การพฒันา
ทักษะฝมีือ  ตาม
ศักยภาพของประชาชน 
ให้เข้มแข็งและสามารถ
แข่งขนัได้ 

1.จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการ 

ปีละ 2 
กิจกรรม 

1.กิ จกรรม /
โ ค ร ง ก า ร ที่
ด าเนินการ 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

กองช่าง 

ส านักปลัด 

2.ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่
พัฒนาการประกอบ
อาชีพของประชาชนได ้

2.ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่
พัฒนาการประกอบ
อาชีพของประชาชนได ้

1 1 1 1 5.2 สนับสนุนการ
พัฒนารูปแบบการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสมและ
นวัตกรรมในพืน้ที ่

1.จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการ 

ปีละ 1 
กิจกรรม 

1.กิ จกรรม /
โ ค ร ง ก า ร ที่
ด าเนินการ 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

กองช่าง 

ส านักปลัด 

3.มีแหล่งเรียนรู้ตน้แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพของ
เกษตรกรในพื้นที่และ
เกษตรกรสามารถน าไป
เป็นแนวทางการ
ประกอบอาชีพได ้

3.การสร้างแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและจ านวน
เกษตรกรในพื้นทีท่ี่น า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

2 2 2 2 5.3 ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การน าหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไป
ใช้ในการประกอบ
อาชีพ  การสร้างแหล่ง
เรียนรูเ้ป็นตน้แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่

1.จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการ 

ปีละ 2 
กิจกรรม 

1 . กิ จ ก ร ร ม /
โ ค ร ง ก า ร ที่
ด าเนินการ 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

กองช่าง 

ส านักปลัด 

แบบ ยท.04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอดคล้องกับพื้น  



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561  -  2564) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อบต.         
แวงนอ้ย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ    

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  
การเสริมสร้างสุข
ภาวะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  
การเสรมิสร้างสุข
ภาวะ 

1.ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการบรกิารด้าน
สาธารณสขุที่มีคณุภาพ
และสามารถเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึงเท่า 

เทียม 

1.ความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่ใน
การรับบริการด้าน
สาธารณสขุ 

3 3 3 3 6.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณสุข/
สาธารณสขุมูลฐาน 
(อสม.) และพัฒนา
รูปแบบการบริการ
ทางสังคมส าหรับ
บริการประชาชน  
ให้มีคุณภาพและ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม  

 

1.จ านวนกจิกรรม/
โครงการทีด่ าเนินการ
หรือสนับสนุน
งบประมาณด าเนินการ
เพื่อพัฒนาระบบ   การ
บริการด้านสาธารณสขุ
ให้แก่ประชาชนในพืน้ที ่

ปีละ 3 กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนนิการหรอื
สนับสนุนงบประมาณ
ด าเนนิการเพือ่พัฒนา
ระบบ การบริการด้าน
สาธารณสขุให้แก่
ประชาชนในพื้นที ่

ส านักปลัด  

2.ต าบลแวงนอ้ยมีระบบ
บริการทางสังคมให้มี
คุณภาพและเข้าถึงได้
อย่างเท่าเทียม 

2ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่มี
ต่อระบบบรกิารทาง
สังคมของต าบลแวง
น้อย 

1 1 1 1 6.2  เฝ้าระวัง  
ป้องกันโรคติดต่อโรค
อุบัติใหม่และการ
เผยแพรร่ะบาดใน
พื้นที ่

1.จ านวนกจิกรรม/
โครงการทีด่ าเนินการ
หรือสนับสนุน
งบประมาณเพือ่การ
จัดระบบการบรกิาร
ทางสังคมให้แก่
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ใน
พื้นที ่

 

ปีละ 1 กิจกรรม 1.กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนนิการหรอื
สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการจดัระบบการ
บริการทางสังคมให้แก่
ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
ในพื้นที ่

ส านักปลัด  

แบบ ยท.04 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561  -  2564) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อบต.         
แวงนอ้ย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี  7   

การอนุรักษ์  สืบ
สานท านุบ ารุง
ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

1.ประชาชนในพื้นที่มี
ค่านิยม คุณธรรม  
จริยธรรม  จิตร
สาธารณะและวฒันธรรม
ที่ดีงาม  

 

 

2 มีการอนรุกัษ์ สืบสาน
ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

 

 

3.ส่งเสริมและสนับสนนุ
การกีฬา นันทนาการ
เพื่อออกก าลังกายและ
การพัฒนามุ่งสูม่ืออาชีพ 

1.ประชาชนให้ความ
สนใจในการเข้ารว่ม
กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม  

 

 

2.มีการด าเนินกิจกรรม
อนรุักษ์  สืบสานท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณที้องถิ่น  

 

 

3.ประชาชนต าบลแวง
น้อยทกุเพศทุกวัยให้
ความสนใจในการเลน่
กีฬา เพื่อออกก าลังกาย
และการพัฒนามุ่งสู่มอื
อาชีพ 

8 8 8 8 7.1 เสริมสร้าง
ค่านิยมหลัก 12  
ประการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  จิตร
สาธารณะและ
วัฒนธรรมที่ดีงามแก่
เด็กและเยาวชน 

7.2 พัฒนาและ
สนับสนุนการกฬีาขั้น
พื้นฐานสู่ความเป็น
เลิศและมุ่งสู่กฬีามอื
อาชีพและกฬีา/
นันทนาการเพื่อออก
ก าลังกาย 

7.3 อนุรกัษ์  สืบสาน
ท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณแีละภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่  

1.จ านวนกจิกรรม/
โครงการทีด่ าเนินการ 

 

ปีละ 1 กิจกรรม 

 

1.กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการ 

กอง 

การศกึษาฯ 

 

แบบ ยท.04 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560  -  2563) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

 

 

ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ อบต.         
แวงนอ้ย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6. 
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
ภายใต้หลักธรรมา 

ภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
ภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาล   

1  มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการ
ปฏิบัติงานและบรกิาร
ประชาชนทีท่ันสมัยและ
รวดเร็ว  

2 การตรวจมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารสว่น
ต าบลแวงนอ้ย ได้ไม่น้อย
กว่า  60 %  

1 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการ
ปฏิบัติงานและบรกิาร
ประชาชนทีท่ันสมัย
และรวดเร็ว  

2 ผลคะแนนการตรวจ
ประเมนิมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวง
น้อย  

8 8 8 8 8.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน
พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารและความ
โปร่งใสโดยส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการประเมิณ
ผลกระทบทางการ
พัฒนาทอ้งถิน่  

8.2 พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้เพิ่มขึ้น
และพรอ้มรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1.จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่
ด าเนนิการ 

ปีละ  8  กจิกรรม 

 

1.จ านวนกจิกรรม/
โครงการที่
ด าเนนิการ 

 

ทุกสว่น 

ราชการ 

 

 

แบบ ยท.04 



 

 

 

 

 

 

 


