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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ตามข้อ 18 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าและทบทวนแผนสามปีให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน  มิถุนายนของทุกปี   ก่อนจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยน าโครงการที่ก าหนดไว้จะด าเนินการในปี
ถัดไปมาใช้หรืออาจทบทวนปรับปรุง โดยการก าหนดรายละเอียด เปูาหมาย หรือจัดล าดับความส าคัญของโครงการ
ใหม่หรือเพ่ิมเติมโครงการส าหรับปีถัดไป ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์      
การพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และจุดมุ่งหมาย       
ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 

 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25 60 - 2562)ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และการบริหารงานพัฒนา
ต าบลแวงน้อยเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป  

 
 

                                                     องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแวงนอ้ย 
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ส่วนที่   1  บทน า 
 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  
แผนพัฒนาสามปี คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนขั้นก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวน  
และปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นแผนพัฒนาที่ได้ทบทวน  
ปรับปรุง โดยการก าหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์  เปูาหมายงบประมาณ  และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ
ใหม่   ที่ได้จัดล าดับความส าคัญและความต้องการเร่งด่วนจากการประชาคมหมู่บ้านที่เป็นความต้องการของ
ประชาชนและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เกิดประโยชน์สูงสุด  

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
(1) เพ่ือใช้เป็นกรอบก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยในระยะสามปี  

(พ.ศ.2560 – 2562)  
(2) เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
(3) เพ่ือก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่จะจัดท าเพ่ือพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ.2560 – 

2562)  
(4) เพ่ือเป็นเครื่องมือที่คณะผู้บริหารใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
(5) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติต าบล  
(6) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น  
 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
 (1)คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา          
ความต้องการ  ของประชาคมหมู่บ้านและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

(2)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา ความต้องการ
และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

(3)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(4)ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การ            
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสาม
ปีต่อไปในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบล แงน้อย ได้ด าเนินการ
โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่บ้านประชาคมต าบล  ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐหรือ
องค์กรเอกชนต่างๆ  ได้มีการระดมความคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา  เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน /ต าบลให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป  
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1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

(1) เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลาสามปี (พ.ศ.2560– 2562)  
(2) เป็นแนวทางก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่จะจัดท าเพ่ือพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี           

(พ.ศ.2560 – 2562) 
(3)เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง   
(4)เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60  -  พ.ศ. ๒๕๖2 ) 

 

            ………………………………………..………………………………………………………..……………… 
 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  (พ.ศ.๒๕60 - พ.ศ.๒๕๖3 ) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และได้รับความ
เห็นชอบ  จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วน ต าบลแวงน้อย           
ในคราวการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 / ๒๕๕9 เมื่อพุธวันที่  ๒5  พฤษภาคม  2559 

     

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด  3  การจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  17  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย               
จึงประกาศใช้แผน พัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕ 60 - พ.ศ.๒๕๖ 2) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ให้มีผลใช้
บังคับได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป    
 

จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ  วันที่  26  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕59 
 
 

 
(นายหนูกาลน์       นิบุญท า) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 

2.1 สรุปสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา   
 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และสภาพความ

ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง การประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นใน
ปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน ”ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่              
จุดแข็ง ( Strength-S) จุดอ่อน ( Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส ( Opportunity-O) และอุปสรรค 
(Threat-T) เป็นเครื่องมือ สามารถวิเคราะห์ประเมินผลได้ดังนี้ 

 

1.จุดแข็ง (Stength-S) 
                      -ประชาชนในพื้นท่ีมีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดีซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อการพัฒนา              

ภายในต าบล 
 -ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ค่อนข้างมีศักยภาพมีความรู้ ความสามารถ            
ในเกณฑ์ดีสามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในงาน                 
ของราชการได้ 
 -ผู้น าชุมชนเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือการวางแผนพัฒนาชุมชนกับ              
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยและหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  -มีหอกระจายข่าว/บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการทุกหมู่บ้านท าให้ประชาชนได้รับ            
ข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่างๆของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 
 -ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรมีวิสัยทัศน์และยึดถือแนวทาง             
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
           -เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้าน ถึงอ าเภอและถึงจังหวัดอยู่ในสภาพดี มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2065 ผ่านหลายหมู่บ้านในต าบล ซึ่งมีรถประจ าทางวิ่งตลอดวัน 
 -มีทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์  
 -มีเงินกองทุนหมุนเวียนต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านพอสมควร  
 -มีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ทต าบล  
 

2.จุดอ่อน (Weakness – W) 
-องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน              

เป็นเหตุท าให้เกิดปัญหาภัยแล้งทุกปี   
-พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดอน สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ์และดินเค็ม

เป็นบางพื้นที่ มีปุาเสื่อมโทรม สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้งพ้ืนที่ท าการเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 
-ความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน/ต าบล/เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
-การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับต่ า 
-อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
-รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึนขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
-การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
-ประชาชนหรือเกษตรกรในบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
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-ในพ้ืนที่มีจ านวนประชากรแฝงที่ยากต่อการควบคุมดูแล  มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น             

และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
-พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้าน ทางสัญจร ไฟฟูา แหล่งน้ า การสาธารณูปโภคอ่ืนๆ           

ยังด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนที่ไกลออกจากชุมชนเดิมมากข้ึน     
 -ดินเสื่อมคุณภาพ  
 -ไม่มีสถานีอนามัยประจ าต าบล  
            3. โอกาส(Opportunity- O)       

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐต้อง
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองโดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีความ
เป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารการจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย             
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  

 - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใน
ท้องถิ่นโดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ  6  ด้านท าให้ อบต .มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ 
การฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล ปูองกันและแก้ไขเพ่ิมมากข้ึน       
ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนกระตุ้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

- รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน                
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม        
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

- มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาส             
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

- การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่นจะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล          
มีศักยภาพมากข้ึนและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 

- องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัวและ            
เกิดพัฒนาในทุกด้าน 

- องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อยู่ในเขตอ าเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกท าให้การขนส่งสินค้าและการ

เดินทางไปเขตอ่ืนๆ  ได้สะดวก  
- รายได้ อบต.มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน/ อัตราก าลังพนักงาน อบต.มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 - เส้นทางการคมนาคมสะดวก / อยู่ใกล้อ าเภอพลซึ่งเป็นอ าเภอที่มีการตั้งโรงงานเพิ่มข้ึน 
 - อยู่ในอ าเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง /ตั้งอยู่ติดเขตเทศบาลต าบลแวงน้อยและ
ที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย 
 - มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสามารถน ามาพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในต าบลได้(หนองแวงสุ่ม)  
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  4. อุปสรรค ( Threat - T)       
- สภาวการณ์สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีไม่มีความต่อเนื่องกันมักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่บ่อยครั้ง 
- ค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโน้มฟุุมเฟือย ให้ความส าคัญความเป็นไทยน้อย สนใจอารยะ

ธรรมต่างชาติมากขึ้น 
- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

นั้น                 
- การเกิดภัยธรรมชาติซ้ าซากอยู่เป็นประจ าทุกปี เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ไม่สามารถขจัดปัญหาได้หมดสิ้น  
- ราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าท าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 

 - มีงบประมาณไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับภาระหน้าที่ 
 - การประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ยังมีลักษณะต่างคนต่างท า  
 - ปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - ทัศนคติของผู้น าเก่าบางคนยังไม่เปิดรับระบบการบริหารงานท้องถ่ิน  
 - ยังมีลักษณะการชิงดีชิงเด่นใส่ร้ายปูายสีขาดคุณธรรมของกลุ่มคนบางกลุ่ม  
 - การรวมกลุ่มภาคประชาชนยังมีน้อยและยังไม่เข้มแข็งพอ  
 - จิตส านึกของเยาวชนอนาคตของต าบลในการรักถ่ินฐานบ้านเกิดมีในระดับค่อนข้างต่ า  
 - ค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโน้มฟุุมเฟือยให้ความส าคัญความเป็นไทยน้อยสนใจอารยะธรรม
ต่างชาติมากข้ึน 
 - บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีน้อยลง ไม่ได้รับการยกย่องมากเท่าท่ีควร  
 - สถาบันทางศาสนาจัดกิจกรรมด้านศาสนาบ่อย แต่ประชาชนยังมีความอิจฉาริษยาชิงดีชิงเด่นกันอยู่ซึ่ง
สวนทางกันกับจ านวนกิจกรรมที่จัด 
 

 ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT Analysis และจัดล าดับความส าคัญ         
ของปัญหาโดยจัดล าดับความส าคัญ ปริมาณปัญหาขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ความร้ายแรงและความ
เร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการศึกษาและคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามล าดับ     
โดยมีเปูาหมายวัตถุประสงค์ต้องการให้ “สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น” 

 

2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    
อบต.แวงน้อย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี ตามกระบวนการที่บัญญัติ            

ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548                  
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดท าและทบทวนแผนชุมชน การจัดเวทีประชาคม  การประชุม
กรรมการชุมชนเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3 ปี อบต.แวงน้อย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  โดย
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ดังนี้ 
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1. สรุปผลด้านการวางแผน  (ตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2558 – 2560) 
           อบต.แวงน้อยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 – 2560)             
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชนเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
พ้ืนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป  

              อบต.แวงน้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3  ปี (พ.ศ.2558 – 2560) เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2557  
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) ไว้ดังนี้ 
 

สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.2558 – 2560)  

 
ที่ 

ยุทธศาสตร์ 2558 2559 2560 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

78 8,747,000.00 77 9,347,000.0 80 12,707,000.00 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู ่

39 4,017,000.00 71 61,240,000.00 133 70,740,000.00 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
เพื่อการแข่งขัน 

7 350,000.00 3 120,000.00 3 100,000.00 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

8 2,525,000.00 21 13,520,000.00 42 26,410,000.00 

 รวม 132 15,639,000.00 172 84,227,000.00 258 109,961,000.00 
 

 

2. สรุปผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

 

             อบต.แวงน้อย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2558   โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา   รวม 101  โครงการ   จ านวนเงิน  10,353,291.00บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน  
101  โครงการ  จ านวนเงิน  10,355,7891.00บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ตารางสรุปการการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

59 6,801,381.97 59 6,803,879.98 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

32 2,924,239.03 32 2,724,239.03 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน เพื่อการแข่งขัน 

4 133,730.00 4 133,730.00 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

6 493,940.00 6 493,940.00 

 รวม 101 10,353,291.00 101 10,355,789.01 
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2.1 โครงการที่การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558  
 

 
ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) เบิกจ่าย(บาท) 

 
1 เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินเพื่อ

การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประเภทต่างๆที่
เกิดขึ้นในพื้นที ่
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 53/2558 5 12,000.00 12,000.00 

2 30/2558 3 94,600.00 94,600.00 

3 76/2558 7 57,900.00 57,900.00 

4 71/2558  2 99,000.00 99,000.00 

5 55/2558 1 67,353.00 67,353.00 

6 66/2558 1 8,686.00 8,686.00 

7 77/2558 2 30,262.00 30,262.00 

8 79/2558 1 17,404.00 17,404.00 

9 154/2558 7 25,500.00 25,500.00 

10 155/2558 12 63,800.00 68,300.00 

11 81/2558 1 8,352.00 8,352.00 

12 82/2558 7 49,520.00 48,520.00 

13 157/2558 3 11,000.00 11,000.00 

14 40/2558 45 79,000.00 79,000.00 

15 252/2558 45 83,000.00 83,000.00 

2 
โครงการจ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน   
(การให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินของศูนย์กู้ชีพ           
อบต.แวงน้อย)  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 6-14/2558 31 37,200.00 37,200.00 

2 21-9/2557 30 36,000.00 36,000.00 

3 41-9/2558 31 37,200.00 37,200.00 

4 59-7/2558 31 37,200.00 37,200.00 

5 82-0/2558 28 33,600.00 33,600.00 

6 95-03/225 31 37,200.00 37,200.00 

7 119-127 30 36,000.00 36,000.00 

8 142-150 31 37,200.00 37,200.00 

9 163-171 30 36,000.00 36,000.00 

10 18-7/2558 31 37,200.00 37,200.00 

11 204-/2558 31 32,700.00 32,700.00 
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ที่ ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

 
เบิกจ่าย(บาท) 

3 
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

01/10/2557 1 9,000.00 9,000.00 
03/11/2557 1 9,000.00 9,000.00 
01/12/2557 1 9,000.00 9,000.00 
05/01/2558 1 9,000.00 9,000.00 
02/02/2558 1 9,000.00 9,000.00 
02/03/2558 1 9,000.00 9,000.00 
01/04/2558 1 9,000.00 9,000.00 
01/05/2558 1 9,000.00 9,000.00 
02/06/2558 1 9,000.00 9,000.00 
01/07/2558 2 9,000.00 9,000.00 

4 

 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11/11/2557 3 7,600.00 7,600.00 
01/12/2557 3 10,290.00 10,290.00 

03/11/2557 29 3,630.00 3,630.00 

1/02/2558 3 7,600.00 7,600.00 
10/03/2558 3 930.00 930.00 
10/03/2558 3 6,020.00 6,020.00 
10/03/2558 3 3,270.00 3,270.00 
10/03/2558 3 4,940.00 4,940.00 
18/03/2558 3 2,400.00 2,400.00 
27/03/2558 1 2,906.00 2,906.00 
17/04/2558 1 7,600.00 7,600.00 
24/04/2558 1 21,195.00 21,195.00 
05/06/2558 1 7,600.00 7,600.00 
08/06/2558 3 6,565.00 6,565.00 
08/06/2558 3 5,880.00 5,880.00 
17/06/2558 3 6,000.00 6,000.00 
22/06/2558 1 4,000.00 4,000.00 
22/06/2558 1 13,200.00 13,200.00 

  22/06/2558 1 6,789.00 6,789.00 
  22/06/2558 1 4,155.00 4,155.00 

 
 



 

9  
 ชื่อโครงการ 

วันที่เร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย(บาท) 

 

 29/06/2558 2 6,100.00 6,100.00 

 20/07/2558 3 7,600.00 7,600.00 

 20/07/2558 3 7,969.00 7,969.00 

 03/08/2558 3 1,440.00 1,440.00 

 10/08/2558 3 3,240.00 3,240.00 

 01/9/2558 3 7,600.00 7,600.00 

 16/09/2558 3 7,600.00 7,600.00 

 16/09/2558 3 3,510.00 3,510.00 

 16/09/2558 3 4,568.00 4,568.00 

 16/09/2558 3 2,982.00 2,982.00 

 16/09/2558 3 10,725.00 10,725.00 

 16/09/2558 3 2,950.00 2,950.00 

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ของส านักงาน อบต.แวงน้อย 

1 116/2558 3 14,490.00 14,490.00 

6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ของ ศพด. ในสังกัด ทั้งสอง

แห่ง  
1 105/2558 3 40,000.00 40,000.00 

 
 
 
7 

ค่ากระแสไฟฟูาของ
ส านักงาน อบต. 
แวงน้อย 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 เบิกจ่าย 1 18,325.29 ,320.29 

2 เบิกจ่าย 1 16,642.31 16,642.31 

3 ส านักงานไฟฟูาภูมิภาค
พล 

1 15,503.84 15,503.84 

4 ส านักงานไฟฟูาพล 1 7,507.18 7,507.18 

5 ส านักงานไฟฟูาภูมิภาค
พล 

1 7,390.96 7,390.96 

6 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอพล 

1 19,313.20 19,313.20 

7 ส านักงานไฟฟูาภูมภาค
พล 

1 14,189.84 14,189.84 

8 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
พล 

1 22,182.51 22,182.51 

9 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอพล 

1 23,007.70 23,007.70 

10 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอพล 

1 19,123.64 19,123.64 

11 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอพล 

1 16,172.25 16,172.25 
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ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 
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 ค่ากระแสไฟฟูา ของ 
ศพด.ในสังกัดทั้งสองแห่ง  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 เบิกจ่าย 1 1,651.21 1,651.21 

2 เบิกจ่ายเงิน 1 437.37 437.37 

3 ศพด.นาจาน 1 ,68.4 1,168.14 

4 เบิกจ่าย 1 346.05 346.05 

5 เบิกจ่าย 1 983.44 983.44 

6 นางเสาวนีย ์อังวะ 1 1,356.96 1,356.96 

7 นางสาวธนภรณ ์หมวดศร ี 1 718.74 718.74 

8 นางเสาวนีย ์อังวะ 1 1,199.21 1,190.21 

9 นางเสาวนีย ์อังวะ 1 1,120.50 1,120.50 

10 นางสาวธนภรณ ์ 1 404.89 404.00 

11 น.ส.ธนภรณ ์หมวดศร ี 1 442.05 442.05 

12 ศพด.บ้านนาจาน 1 1,270.41 1,270.41 

13 นางเสาวนีย ์อังวะ 1 1,311.17 1,311.17 

14 นางสาวธนภรณ ์ 1 438.07 438.07 

15 น.ส.ธนภรณ ์หมวดศร ี 1 422.13 422.13 

16 นางเสาวนีย ์อังวะ 1 1,279.46 1,279.46 

17 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 1 438.07 438.07 

18 ศพด.นาจาน 1 1,345.24 1,345.24 

 
 
 
9 ค่าโทรศัพท์ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 เบิกจ่าย 1 13524 138.24 

2 เบิกจ่าย 1 359.79 359.79 

3 เบิกจ่าย 1 558.22 558.22 

4 บ.ทีโอที จ ากัด 1 604.12 604.12 

5 บ.ทีโอที จ ากัด มหาชน 1 600.75 600.75 

6 บ.ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 1 512.80 512.80 

7 บ.ทีโอที จ ากัด 1 489.52 489.52 

8 บ.ทีโอที จ ากัด มหาชน 1 405.59 405.59 

9 บ.ทีโอที จ ากัดมหาชน 1 390.34 390.34 

10 บ.ทีโอท จ ากัด (มหาชน) 1 466.57 466.57 

11 บ.ทีโอที จ ากัด มหาชน 1 583.90 583.90 

12 บริษัททีโอที จ ากัด 
มหาชน 

1 513.93 513.93 
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ที่ 
ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

10 ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
ฯลฯ  
  
  

1 ค่าไปรษณีย ์ 1 4,225.00 4,225.00 

2 เบิกจ่าย 1 3,302.00 3,302.00 

3 นายสุภาพ ว่องไว 1 2,782.00 2,782.00 

 
 
 
 

11 ค่าน าประปา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 เบิก่จ่าย 1 643.61 643.61 

2 เบิกให้ส านักงานประปา
เมืองพล 

1 1,080.70 1,080.70 

3 ส านักงานประปาเมืองพล 1 1,011.69 1,011.69 

4 ส านักงานประปาเมืองพล 1 1,034.69 1,034.69 

5 ส านักงานประปาเมืองพล 1 988.68 988.68 

6 ส านักงานประปาเมืองพล 1 988.68 988.68 

7 ส านักงานประปาเมืองพล 1 896.66 896.66 

8 ส านักงานประปาเมืองพล 1 827.65 827.65 

9 88/2558 1 4,000.00 4,000.00 

10 ส านักงานประปาเมือง
พล 

 942.67 942.67 

11 ส านักงานประปาเมือง
พล 

1 712.62 712.62 

12 ส านักงานประปาเมือง
พล 

1 599.20 599.20 

 
 
 
 
12 

ค่าน้ าประปา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 เบิกจ่าย 1 268.00 268.00 

2 เบิกจ่าย 1 216.00 216.00 

3 ศพด.บ้านนาจาน 264 264.00 264.00 

4 เบิกจ่าย  292.00 292.00 

5 ศพด.บ้านนาจาน 1 660.00 660.00 

6 นางเสาวนีย ์อังวะ 1 212.00 212.00 

7 นางเสาวนีย ์อังวะ 1 132.00 132.00 

8 ศพด.บ้านนาจาน 1 176.00 176.00 

9 ศพด.บ้านนาจาน 1 164.00 164.00 

10 นางเสาวนีย ์อังวะ 1 148.00 148.00 

11 น.ส.ธนภรณ ์หมวดศร ี 1 2,914.00 2,914.00 

12 นางเสาวนีย ์อังวะ 1 160.00 160.00 

13 ศพด.หนองแขม 30 510.00 510.00 

14 ศพด.นาจาน 1 132.00 132.00 
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ที่ 
ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 
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ค่าบริการโทรคมนาคม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 1 2,675.00 2,675.00 

2 บ.กสท.โทรคมนาคม 
จ ากัดมหาชน 

1 2,675.00 2,675.00 

3 บ.กสทโทรคมนาคม 
จ ากัด มหาชน 

1 2,675.00 2,675.00 

4 บ.ทศท.โทรคมนาคม 
จ ากัด(มหาชน) 

1 2,675.00 2,675.00 

5 บ.กสทโทรคมนาคม 
จ ากัด(มหาชน) 

1 ,675.00 2,675.00 

6 บ.กสท.โทรคมนาคม 
จ ากัด(มหาชน) 

1 2,675.00 2,675.00 

7 บ.กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

1 2,675.00 2,675.00 

8 บ.กสท.โทรคมนาคม 
จ ากัด 

1 2,675.00 2,675.00 

9 บ.กสท.โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

1 2,675.00 2,675.00 

10 บ.กสทโทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

1 2,675.00 2,675.00 

11 บ.กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด 

1 2,675.00 2,675.00 

 
14 ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่อง

บริโภค ณ อาคาร
ส านักงาน อบต.แวง
น้อย  
  

1 หจก.ตระกูลพร
การเกษตร 

30 2,595.00 2,595.00 

2 หจก.ตระภูลพร
การเกษตร 

30 1,875.00 1,875.00 

3 หจก.ตระกูลพร
การเกษตร 

30 2,250.00 2,250.00 

 
15 ค่าวัสดุเครื่องบริโภคของ 

ศพด.ในสังกัดทั้ง สอง
แห่ง  
  
  

1 หจก.ตระกูลพร
การเกษตร 

30 3,810.00 3,810.00 

2 หจก.ตระกูลพร
การเกษตร 

30 3,735.00 3,735.00 

3 หจก.ตระกูลพร
การเกษตร 

30 3,375.00 3,375.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
ที่ 

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ (วัน) 
วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
16 

ค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 4/2558 3 3,760.00 3,760.00 

2 5/2558 3 13,000.00 13,000.00 

3 7/2558 3 4,900.00 4,900.00 

4 4/2558 3 4,200.0 4,200.00 

5 68/2558 1 3,760.00 3,760.00 

6 71/2558 3 2,310.00 2,310.00 

7 72/2558 3 1,800.00 1,800.00 

8 70/2558 3 1,150.00 1,150.00 

9 76/2558 3 3,760.00 3,760.00 

10 84/2558 1 19,500.00 19,500.00 

11 ร้านดีดีคอมพิวเตอร ์ 3 3,900.00 3,900.0 

12 112/2558 3 11,700.00 11,700.00 

13 123/2558 1 7,960.00 7,960.00 

14 124/2558 1 3,760.00 3,760.00 

15 139/2558 3 7,300.00 7,300.00 

16 138/2558 3 9,330.00 9,330.00 

17 137/2558 3 14,580.00 14,580.00 

18 136/2558 3 4,250.00 4,250.00 

19 135/2558 3 5,800.00 5,800.00 
17 

ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 ใบสั่งซ้ือ 29 12,800.00 12,800.00 

2 สกก.แวงน้อย จ ากัด 28 11,905.00 11,905.00 

3 สหกรณ์การเกษตร 
แวงน้อย จ ากัด 

30 16,000.00 16,000.00 

4 สกก.แวงน้อย จ ากัด 27 15,400.00 15,400.00 

5 สกก.แวงน้อย 27 12,600.00 12,600.00 

6 สกก.แวงน้อย จ ากัด 29 18,934.00 18,934.00 

7 สกก.แวงน้อย จ ากัด 30 16,800.00 16,800.00 

8 สกก.แวงน้อย จ ากัด 31 15,954.00 15,954.00 

9 สกก.แวงน้อย จ ากัด 30 17,381.00 17,381.00 

10 สกก.แวงน้อยจ ากัด 31 14,459.00 14,459.00 

11 สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย 
จ ากัด 

30 17,260.00 17,260.00 

12 สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย 
จ ากัด 

31 12,352.00 12,352.00 



 

 

14 
ที่ 

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ(วัน) 
วงเงินตามสัญญา

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) 

18 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

1 3/58 3 12,400.00 12,400.00 

19 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ
ท้องถิ่น ระดับ อ าเภอ  

1 อบต.ละหานนา 1 25,000.00 25,000.00 

20 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ และ
เวชภัณฑ ์ในงานหน่วยกู้
ชีพ อบต.แวงน้อย 

1 57/2558 3 9,800.00 9,800.00 

21 

 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ 

1 18/2557 5 15,000.00 15,000.00 

2 19/2558 5 15,000.00 15,000.00 

3 20/2558 5 15,000.00 15,000.00 

4 21/2558 5 15,000.00 15,000.00 

22  จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล 
  

1 42/2558 7 7,000.00 7,000.00 

2 43/2558 7 7,000.00 7,000.00 

23  จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เพื่อใช้
ในกิจกรรมของ อบต.แวง
น้อย  

1 60/2558 3 66,000.00 66,000.00 

24  โครงการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดภายใน
ส านักงาน อบต.แวงน้อย  

1 9/2558 5 98,000.00 98,000.00 

25 โครงการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  
  
  
  

1 34/2558 1 3,400.00 3,400.00 

2 33258 3 1,800.00 1,800.00 

3 55/2558 5 15,560.00 15,560.00 

4 104/2558 5 9,000.00 9,000.00 

26 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 
ให้กับ 
 รร.ในสังกัด สพฐ.ในเขต
พื้นที ่จ านวน 4 แห่ง 
   
  

1 1/2558 151 185,647.28 185,646.78 

2 3/2558 15 102,051.00 102,051.00 

3 6258 47 59,154.20 59,154.20 

4 8/2558 92 116,485.74 116,485.14 

27  ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้กับนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี ท้ัง 
สองแห่ง 
  
  
  

1 2/2558 151 136,955.00 136,955.00 

2 4/2558 15 75,658.50 75,658.50 

3 5/2558 47 43,855.70 43,855.70 

4 7/2558 92 89,126.10 89,126.10 
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ที่ 
ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

28 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 เบิกจ่ายให้สถานศึกษา  29,952.12 29,952.12 

2 เบิกจ่ายให้สถานศึกษา 1 31,399.06 31,399.06 

3 ศพด.บ้านหนองแขม 1 31,920.00 31,920.00 

4 ศพด.บ้านนาจาน 1 37,620.00 37,620.00 

5 ศพด.บ้านนาจาน 1 39,600.00 39,600.00 

6 ศพด.บ้านหนองแขม 1 33,600.00 33,600.00 

7 ศพด.หนองแขม 1 198,527.88 198,527.88 

8 ศพด.นาจาน 1 199,380.94 199,380.94 

9 ศพด.บ้านหนองแขม 1 294,000.00 294,000.00 

10 ศพด.บ้านนาจาน 1 308,000.00 308,000.00 

29 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นท่ี 
  
  
  
  
  
  
  

1 โรงเรียนบ้านกุดร ู 1 140,000.00 140,000.00 

2 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 1 142,000.00 142,000.00 

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปุาเปูง
น้ าซับ 

1 28,000.00 28,000.00 

4 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 1 272,000.00 272,000.00 

5 โรงเรียนบ้านกุดร ู 1 140,000.00 140,000.00 

6 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 1 130,000.00 130,000.00 

7 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 1 252,000.00 252,000.00 

8 โรงเรียนบ้านปุาเปูงน้ าซับ 1 38,000.00 38,000.00 

30 
โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ/์วารสาร
ประจ าหมู่บ้าน และ
ประจ าส านักงาน อบต. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 1/2558 31 4,110.00 4,110.00 

2 2/2558 30 4,000.00 4,000.00 

3 12/2558 31 4,130.00 4,130.00 

4 24/2558 31 4,130.00 4,130.00 

5 34/2558 28 3,740.00 3,740.00 

6 44/2558 31 4,130.00 4,130.00 

7 64/2558 30 4,000.00 4,000.00 

8 78/2558 31 4,130.00 4,130.00 

9 86/2558 30 4,000.00 4,000.00 

10 101/2558 31 4,130.00 4,130.00 

11 110/2558 31 4,030.00 4,030.00 

12 119/2558 30 4,000.00 4,000.00 
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ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

31 
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
  
  
  
  
  
  

1 ยืมเงินงบประมาณ 1 30,000.00 30,000.00 

2 68/2558 3 4,300.00 4,300.00 

3 25/2558 3 1,700.00 1,700.00 

4 69/2558 2 5,000.00 5,000.00 

5 70/2558 2 1,800.00 1,800.00 

6 27/2558 2 1,985.00 1,985.00 

7 26/2558 3 25,000.00 25,000.00 

32 โครงการจัดงานวันพ่อและ
งานวันแม่ แห่งชาติ 
  

1 50/2558 3 2,700.00 2,700.00 

2 15/2558 3 7,300.00 7,300.00 

33  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับเด็กนักเรียนเตรียม
เข้าก่อนวัยเรียน  

1 89/2558 3 39,900.00 39,900.00 

34 โครงการนิเทศน์ปัจฉิม 
  

1 45/2558 3 3,860.00 3,860.00 

2 105/2558 2 4,900.00 4,900.00 

35 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
จาน 

1 223/2558 5 40,000.00 40,000.00 

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร/ห้องเรียน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย 

1 141/2558 3 15,395.00 15,395.00 

37 สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1 เบิกจ่าย 1 20,000.00 20,000.00 

38  โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 ยืมเงินงบประมาณ 1 4,302.00 4,302.00 

39  โครงการจ้างเหมารถรับ - 
ส่งนักเรียนท่ียากจน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
จาน   

1 15/2558 31 11,000.00 11,000.00 

2 2/2558 335 121,000.00 120,000.00 

40 โครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง
นักเรียนท่ียากจน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แขม 

1 16/2558 31 10,000.00 10,000.00 

2 1/2558 335 104,500.00 104,500.00 
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ที่ 
ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา
(บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) 

41 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการทบทวน
และจัดท าแผนชุมชนให้
ได้มาตรฐาน 
  
  
  

1 ยืมเงินงบประมาณ 1 9,500.00 9,500.00 

2 106/2558 2 1,000.00 1,000.00 

3 46/2558 2 3,250.00 3,250.00 

4 107/2558 3 5,250.00 5,250.00 

42 โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 
  
  

1 108/2558 3 2,000.00 2,000.00 

2 53/2558 3 900.00 900.00 

3 110/2558 12 15,000.00 15,000.00 

43 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 
  
  
  
  

1 ยืมเงินงบประมาณ 4 16,400.00 16,400.00 

2 30/2558 3 3,600.00 3,600.00 

3 32/2558 2 4,500.00 4,500.00 

4 3/2558 3 20,000.00 20,000.00 

5 31/2558 3 15,500.00 15,500.00 

44 อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 
ตามโครงการออกร้าน
ธารากาชาด โดยหา
รายได้ในงานเทศกาล
งานไหมนานาชาต ิ
ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

1 เบิกจ่าย 1 5,000.00 5,000.00 

45  อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแวงน้อยตาม
โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
งานเทศกาลงานไหม
ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

1 เบิกเงินอุดหนุน 1 20,000.00 20,000.00 
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ที่ 
ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา
(บาท) 

เบิกจ่าย(บาท) 

46 อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ี
ท าการปกครองอ าเภอแวง
น้อยตามโครงการจัดงาน
พระราชพิธีและงานพิธี
อ าเภอแวงน้อย 

1 เบิกจ่าย 1 5,000.00 5,000.00 

47 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

1 51/2558 3 8,000.00 8,000.00 

48 48. อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแวงน้อยตามโครงการ
สนับสนุนงบประมาณงาน
บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว 
อ าเภอแวงน้อย 

1 เบิกเงิน 1 30,000.00 30,000.00 

49  อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมี
ความพร้อมเป็นเจ้าภาพ
ท าบุญทอดเทียนพรรษา 
และจัดแข่งขันท่องค าผญา
และสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ 

1 คณะกรรมการบ้านนา
จาน 

1 30,000.00 30,000.00 

50  โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต ์และ
ลดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอาย ุ
  
  
  
  
  

1 ยืมงบประมาณ 3 10,000.00 10,000.00 

2 65/2558 1 15,000.00 15,000.00 

3 128/2558 3 3,600.00 3,600.00 

4 7/258 3 2,256.00 2,256.00 

5 130/2558 2 25,000.00 25,000.00 

6 131/2558 2 2,500.00 2,500.00 

51  โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆของทางราชการ
ประจ าป ี2558 
  
  

1 9/2557 1 15,000.00 15,000.00 

2 37/2557 1 1,000.00 1,000.00 

3 10/2557 1 14,000.00 14,000.00 

52 โครงการรณรงค์ส่งเสริม 
อบต. 
แวงน้อยปลอดเหล้าและการ
พนันในงานศพ ประจ าปี 
2558  
  

1 ยืมเงินงบประมาณ 1 7,300.00 7,300.00 

2 224/2558 7 16,720.00 16,720.00 
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ที่ 
ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย(บาท) 

53 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
กองทุนสาธารณสุขมูลฐาน 

1 เบิกจ่าย 1 97,500.00 97,500.00 

54 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.แวงน้อย) 

1 ระบบหลักประกัน
สุขภาพ อบต.แวงน้อย 

1 110,000.00 110,000.00 

 
 
55 

 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดประจ าต าบล  
  
  
  
  
  
  

1 ยืมเงินงบประมาณ 2 68,440.00 68,440.00 

2 54/2558 3 3,510.00 3,510.00 

3 112/2558 3 2,500.00 2,500.00 

4 114/2558 3 4,000.00 4,000.00 

5 61/2558 1 6,645.00 6,645.00 

6 62/2558 3 4,970.00 4,970.00 

7 113/2558 3 2,400.00 2,400.00 

56 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาประจ าหมู่บ้านและ
ประจ าส านักงาน อบต. 

1 28/2558 3 39,875.00 39,875.00 

57  โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบต.
เทศบาล อ าเภอแวงน้อย  
  
  

1 ยืมงบประมาณ 3 15,000.00 15,000.00 

2 35/2558 3 13,500.00 13,500.00 

3 36/2558 3 1,500.00 1,500.00 

58 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อ าเภอแวงน้อย  
  

1 28/2558 3 12,750.00 12,750.00 

2 73/2558 2 3,000.00 3,000.00 

59  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แวงน้อย  
  
  
  

1 252/2558 3 32,000.00 32,000.00 

2 140/2558 3 1,880.00 1,880.00 

3 250/2558 3 720.00 720.00 

4 ยืมงบประมาณ 3 65,400.00 65,400.00 

 6,803,879,.98 
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ที่ ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่

1 อุดหนุนงบประมาณการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค เพื่อด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ครัวเรือน สายรอบบ้านตะวันออก 
และสายศิลาอาสน ์หมู่ 9 บ้านโนน
ศิลา  

1 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอ
พล 

1 70,000.00 70,000.00 

2  อุดหนุนงบประมาณการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค เพื่อด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ครัวเรือน สายถนนด า สาย 2065 - 
โนนเมืองหลวย หมู่ 4   บ้านกุดร ู 

1 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพล 

1 212,014.55 212,014.55 

3 อุดหนุนงบประมาณการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค เพื่อด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ครัวเรือน สายซอยประชาร่วมใจ หมู่ 6 
บ้านโคกส ี 

1 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอ
พล 

1 60,628.02 60,628.02 

4 อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค เพื่อด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูาครัวเรือน สายทางออกหมู่บ้าน 
ถนนสายลาดยางกุดรู – หนองไผ ่         
หมู่ 11 บ้านโนนข้ีเหล็ก  

1 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอ
พล 

1 100,000.00 100,000.00 

5 อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค เพื่อด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูาครัวเรือน สายหนองหอย โคก
กลาง หมู่ 7 บ้านหนองหอย  

1 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคพล 

 129,955..06 129,955.06 

6 อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคเพื่อด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูา ครัวเรือน หมู่ 1-13  

1 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพล 

1 400,000.00 400,000.00 

7 อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค เพื่อด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูา แสงสว่าง หมู่ 1 -13  

1 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพล 

1 54,326.65 54,326.65 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้างถนนหรือ
วางท่อระบายน้ าข้างถนน ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 10 บ้านนาจาน  

1 19/2558 45 119,000.00 119,000.00 

9  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แวงน้อย และทุกหมู่บ้านในพื้นที ่

1 247/2558 10 37,000.00 37,000.00 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 บ้านดอน
หัน สายทิศเหนือวัดจากถนนลาดยางสาย
บ้านแวงน้อย - ท่าวัด ถึง ถนน คสล.ทักษิณ
พัฒนา 1  

1 18/2558 45 232,000.00 232,000.00 

 

 
 
 



 

- 21 

ที่ 
ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

11  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 
บ้านหนองแขม 1 สายรอบบ้าน       
(ทิศใต้)  

1 9/2558 45 220,560.75 220,560.75 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 
บ้านอีโล ซอยบ้านพ่อพล 

1 12/2558 45 56,500.00 56,500.00 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 บ้าน
อีโล ซอยบ้านพ่อหนู  

1 13/2558 45 84,500.00 84,500.00 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 
บ้านอีโล ซอยบ้านแม่ทองจันทร ์ 

1 15/2558 45 50,500.00 50,500.00 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 
บ้านอีโล ซอยเซียนตา  

1 14/258 45 45,500.00 45,500.00 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้าน
ปุาเปูง สายซอยสันต ิถึง โรงเรียนปุา
เปูงน้ าซับ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึง 
หลัง โรงเรียน ปุาเปูงน้ าซับ  

1 10/2558 45 129,400.00 129,400.00 

17  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 
บ้านศรีเมือง สายสรีเมือง - หญ้าคา 

 11/2558 45 97,500.00 97,500.00 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน            
นายสมบัต ิหมู่ 13 บ้านหนองแขม 2  

1 16/2558 45 35,500.00 35,500.00 

19  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.           
สายบ้านพ่อประสิทธ์ิ หมู่ 13            
บ้านหนองแขม 2  

1 1/2558 45 120,000.00 120,000.00 

20  โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ ์เพื่อการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  

1 37/2558 3 14,200.00 14,200.00 

2 38/2557 3 5,800.00 5,800.00 

21 โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัค
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

1 ยืมเงิน
งบประมาณ 

3 21,000.00 21,000.00 

  2 19/2558 2 1,600.00 1,600.00 

  3 75/2558 2 2,000.00 2,000.00 

  4 140/2558 3 27,300.00 27,300.00 

  5 156/2558 10 95,000.00 95,000.00 

  
6 สกก.แวงน้อย 
จ ากัด 

1 1,194.00 1,194.00 

22  โครงการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ปูองกัน
อุบัติเหตุ   

1 ยืมงบประมาณ 1 10,440.00 10,440.00 

2 23/2558 1 1,240.00 1,240.00 

23 อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท าการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น (ตามโครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าป ี2558 ) 

1 ที่ท าการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น 

1 20,000.00 20,000.00 



 

22 
ที่ 

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ (วัน) 
วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) 

24 อุดหนุนงบประมาณให้กับ ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแวงน้อย ตามโครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หมู่บ้าน
เพื่อเอาชนะยาเสพติด  

1 เงินอุดหนุน 1 20,000.00 20,00000 

25 อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนบ้าน
หนองแขม อีโล  

1 โรงเรียนบ้านหนอง
แขมอีโล 

1 20,000.00 20,000.00 

26 อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน 
บ้านกุดรู  

1 โรงเรียนบ้านกุดรู 1 10,000.00 10,000.00 

27  อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้าน
ดอนหันนาจาน 

1 โรงเรียนบ้านดอน
หัน 

1 5,000.00 5,000.00 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1    
บ้านแวงน้อย สายจากเขตเทศบาล ถึง 
หนองนาเมือง  

1 115/2558 45 99,500.00 99,500.00 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3         
บ้านหนองแขม 1 สายไผ่สีทอง  

1 30/2558 45 61,200.00 61,200.00 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9              
บ้านโนนศิลา สายศิลาอาสน ์

1 32/2558 45 52,000.00 52,000.00 

31 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  

1 25/2558 45 136,000.00 136,000.00 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13            
บ้านหนองแขม 2 -สายต้นไทร  

1 35/2558 45 51,000.00 51,000.00 

2,924,239.03 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน 

1 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรต าบลแวงน้อย  
  

1 ยืมงบประมาณ 5 28,500.00 28,500.00 

2 199/2558 2 18,000.00 18,000.00 

3198/2558 3 720.00 720.00 

4 108/2558 3 2,000.00 2,000.00 

2 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ 

1 ยืมเงินงบประมาณ 5 29,500.00 29,500.00 

2 200/2558 2 18,000.00 18,000.00 

3 108/2558 3 1,000.00 1,000.00 

3 
 สนับสนุนงบประมาณศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

1 ยืมงบประมาณ 1 5,000.00 5,000.00 

2 125/2558 1 300.00 300.00 

3 243/2558 1 720.00 720.00 

 
4 

โครงการรณรงค์และสาธิตการการไถกลบตอซัง
ข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยว  
  
  
  
  
  

1 ยืมเงินงบประมาณ 4 13,200.00 13,200.00 

275/2558 3 2,500.00 2,500.00 

3 31/2558 3 1,000.00 1,000.00 

4 78/2558 1 4,000.00 4,000.00 

5 74/2558 3 1,890.00 1,890.00 

6 32/2558 1 1,400.00 1,400.00 

7 77/2558 1 6,000.00 6,000.00 

133,730.00 



 

23 
ที ่
 ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1 
โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ 
  
  

1 114/2558 2 22,000.00 22,000.00 

2 118/2558 3 1,500.00 1,500.00 

3 21/2558 2 72000 720.00 

4 220/2558 2 2,000.00 2,000.00 

2 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุก
หมู่บ้าน  

1 17/2558 31 17,500.00 17,500.00 

2 3/2558 304 174,000.00 174,000.00 
3  โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบ่อทิ้งขยะของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
1 28/2558 45 134,000.00 134,000.00 

4 โครงการจัดหาถังขยะ 1 83/2558 5 62,500.00 62,500.00 

5 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1 240/2558 3 720.00 720.00 

2 241/2558 2 17,000.00 17,000.00 

431,000.00 
 

 

2.2 โครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่ม(โอนงบประมาณ)ประจ าปีงบประมาณ 2558  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่โอนเพิ่ม 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1 บ้านแวง
น้อย สายจากเขตเทศบาลถึงหนองนาเมือง 

   102,000.00 99,500.00 

2 โครงการขุดลอกสระกกบก(หนองผักบุ้ง)     
หมู่ 2 บ้านดอนหัน 

   141,000.00 62,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3  บ้านหนอง
แขม 1 สายไผ่สีทอง  

   138,000.00 61,200.00 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 บ้านโคกสี 
สายหน้า รร.แวงน้อยศึกษา  

   115,000.00 51,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9  บ้านโนน
ศิลา  สายศิลาอาสน ์

   116,000.00 52,000.00 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
หมู่ 10 บ้านนาจาน ถนนกลางบ้านด้านทิศ
เหนือ  

   178,000.00 177,000.00 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านโนน
ขี้เหล็กเร่ิมสายทางเข้าหมู่บ้าน   

   115,000.00 51,000.00 

8 โครงการขยายไหล่ทางถนน  คสล.สายศรี
เมือง  - หญ้าคา หมู่ 12  

   93,000.00 42,900.00 
 

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 13-สายต้นไทร     115,000.00 51,000.00 
10 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านนาจาน 
   137,000.00 136,000.00 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  

   40,000.00 40,000.00 

12 โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  

   22,700.00 15,395.00 

รวม  12  โครงการ 1,312,700.00 838,995.00 
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 2.3  โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    7,794,6๐๐.00 7,794,6๐๐.00 
๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ    1,536,8๐๐.00 1,536,8๐๐.00 
๓ ประกันสังคมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    30,135.00 30,135.00 
๔ เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1,389,629.00 1,389,629.00 
๕ ค่าจ้างช่ัวคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    632,200.00 632,200.00 
๖ ค่าวัสดุการศึกษา    365,500.00 365,500.00 
7 โครงการก่อสร้างระบบประปา 

ผิวดิน(ขนาดกลาง)หมู่ 9 
 บ้านโนนศิลา  

   2,394,000.00 2,388,500.00 

8 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านดอนหัน
หมู่ 2 ถึงบ้านหนองม่วง 

   4,651,000.00 4,638,000.00 

รวม  8  โครงการ 18,793,864.00 18,775,364.00 
 

2.4  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2558  
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการซ่อมแซมถนนสายจากบ้าน 
แวงน้อย หมู่ 1 – ล าห้วยขอนขว้างหมู่ 9 
 บ้านโนนสิลา   

   93,000.00 92,000.00 

2 โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกถนน 
ท่าวัด–แวงน้อย(เขียงหมู)หมู่ 2บ้านดอนหัน  

   89,000.00 88,000.00 

3 โครงการซ่อมแซมถนนสายจากบ้าน 
หนองแขม หมู่ 3  - หมู่ 4 บ้านกุดรู  

   98,000.00 89,000.00 

4 โครงการซ่อมแซมถนนสายจากปุาช้าสาธารณะบ้าน
อีโล หมู่ 5 - ล าห้วยโสกรัง 

-   84,000.00 - 

5 โครงการขุดลอกหนองละเลิงหมู่ 4  
บ้านกุดรู  

   505,000.00 251,626.17 

6 โครงการขุดลอกล าห้วยนา หมู่ 5 บ้านอีโล     283,000.00 86,186.00 
7 โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกประชาร่วมใจ – ล า

ห้วยขอนขว้าง หมู่ 6 บ้านโคกสี  
   21,000.00 20,000.00 

8 โครงการขุดลอกหนองหอย  หมู่ 7     115,000.00 70,831.00 
9 โครงการขุดลอกหนองฝายบ้าน หมู่ 8  

 บ้านปุาเปูง 
   197,000.00 118,000.00 

10 โครงการซ่อมแซมถนนสายจากแยกถนน 
แวงน้อย - น้ าซับเช้าบ้านปุาเปูง หมู่ 8 
บ้านปุาเปูง  

   91,000.00 90,000.00 

11 โครงการซ่อมแซมถนนสายจากแยก 
แวงน้อย – น้ าซับ เช้าหมู่ 9 บ้านโนนศิลา   

   74,000.00 73,000.00 

12 โครงการซ่อมแซมถนนสายหมู่ 11  
บ้านโนนขี้เหล็ก –  หมู่ 7  บ้านหนองหอย  

   95,000.00 - 

13 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบ 
เปิดข้างเทท้าย  

   1,850,000.00 - 

รวม  13  โครงการ 3,595,000.00 892,457.17 
 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558    อบต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา ปี 58 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2558 

สรุปผลการด าเนินงาน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 58 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา  

ปี 58 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
ปี 58 

คิดเป็น %   
ของโครงการ

ตามแผน 

คิดเป็น %  
งบประมาณตามแผน 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
คิดเป็น %   

ตามโครงการ    
ท่ีได้รับอนุมัติงบ 

คิดเป็น %  
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

78 
- 

8,747,000.00 74 
 

8,390,989.00 
 

 
52.11 

 
53.58 59 6,803,879.98 

 
42.75 

 
43.66 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

48 4,037,000.00 47 
3,955,900.00 

 

 
33.09 

 
25.26 32 2,924,239.03 

 
23.18 

 
18.76 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 
เพื่อการแข่งขัน 

7 
- 

350,000.00 
5 
- 

195,000.00 
- 

 
3.52 

 
1.24 

4 133,730.00 

 
 

2.89 

 
 

0.85 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

9 2,525,000.00 12 3,014,312.00 

 
 

8.45 

 
 

19.24 6 493,940.00 

 
 

4.34 

 
 

3.16 

รวม 142 15,659,000.00 138 
 

15,583,201.00 
  

 
97.17 

 
99.32 101 10,355,789.01 

 
73.16 

 
66.43 

 
 
 

25
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2.3   การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  
การประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยประจ าปี 2558 ในเชิงคุณภาพประเมินผลตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
-ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องมีระดับการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
-ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารด้านการปฏิบัติงานระหว่างกันมีความทันสมัยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

     - เด็กและเยาวชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาเต็มตาม 
ศักยภาพมากขึ้น 
  - มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทาง
การศึกษามากขึ้น 

- มีการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง องค์กรของรัฐ เด็กและเยาวชนภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มากขึ้น 

-การที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอันได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมเป็นการลดช่องว่างทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในยุคปัจจุบันให้ทุเลาเบาบางลง 
        -ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
 - ประชาชนในชุมชนตื่นตัวเรื่องยาเสพติดและร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมากขึ้น 
 - ประชาชนในชุมชนรู้จักการรักษาสุขภาพพลานามัย การออกก าลังกาย และรู้จักกติกาของสังคม  
 

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
-ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละหานนาได้รับความสะดวกสบายในการใช้รถใช้ถนนมากข้ึน  

               -ประชาชนในชุมชนเกิดความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ท า
การบริหารจัดการภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ระดับหนึ่ง 
      -ประชาชนผู้สัญจรไป – มา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึนก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
  - สมาชิกในชุมชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้ประชาชน

โดยทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น 
-สมาชิกในชุมชนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานอาชีพท่ีหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น 
-ประชาชนในชุมชนรู้จักการพ่ึงพาตนเอง รู้จักสามัคคีและรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะมากขึ้น 
-ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้าง รายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนมากขึ้น 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวงล้อม 
 -ประชาชนให้ ความส าคัญและร่วมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมากขึ้น 
 - สภาพแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาดและ

สวยงามมากข้ึน 
-ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่     3 
   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 

 

27 
ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาท อ านาจหน้าที่              

และความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระพอสมควร ตามความส าคัญในรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๖ ได้ให้ความส าคัญ  
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย      
ที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผน         
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะที่จ าเป็นและรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  การด าเนินการบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆด้านเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการวางแผน    
ในการด าเนินการบริหาร จึงเป็นกลไกที่ส าคัญ ที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง การก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่าง
มีระบบและ มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการ ประชุมระดมความคิดสรุปสภาพปัญหาและความต้องการ           
ของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนแวงน้อย ได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา โดยคาดหวังที่จะให้เกิดความผาสุกของสังคมปลอดอาชญากรรม
และสิ่งเสพติด มีความพออยู่พอกินในทุกครอบครัว การศึกษา สุขภาพ อนามัยของประชาชนดีมีสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ซึ่งเป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนต าบลแวงน้อยที่จะมุ่งปฏิบัติให้เกิดผลในอนาคต ดังนี้ 

 

3.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์  (Vision)  ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

“ต าบลแวงน้อยเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมมาภิบาล  
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี” 

พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย (Mission) 
 1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  
 2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
 3.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

4.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ
ท่องเที่ยว 
 5.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปูองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน  
 7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น  

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา /เป้าประสงค์ (Goals) 
 1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  
 2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
 3.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

4.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ
ท่องเที่ยว 
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 5.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปูองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน  
 7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปี  (พ.ศ.2560 – 2563)  
 

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  8  ยุทธศาสตร์ 28   แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
 1.1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ชุมชนเมืองและชนบทอย่างท่ัวถึงและเป็น

ระบบ 
1.2.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
1.3.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย การสร้างวินัยจราจรสร้างความ
ร่วมมือในการจัดระเบียบชุมชน  การลดอุบัติเหตุในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
1.4.ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

2.2 พัฒนาพื้นที่และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.3 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาและรักษาความสะอาดของ
ครอบครัว/ชุมชน/ตลาด/ทางระบายน้ า การก าจัดของเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง   
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุน

ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ   
3.2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ
และการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  
3.3 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  12  ประการ 
3.4 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็น
คุณค่าตนเองและสังคม  
3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน และส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนและท้องถิ่น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เหมาะสม และการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู เพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน ปุาต้นน้ าล าธาร  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน  
4.2 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าใต้ดิน และการบริการจัดการน้ าอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
 5.1 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนและ

พัฒนาการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือ ตามศักยภาพของประชาชนให้
สามารถแข่งขันได้ 
5.2 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและ
นวัตกรรมในพ้ืนที่ 
5.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการสร้างแหล่งเรียนรู้เป็นต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้สอดคล้องกับพื้น 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย 4   แนวทางการพัฒนา  
 6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้ เท่าเทียมและทั่วถึง  

6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงอย่างเท่าเทียม  
6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)และพัฒนารูปแบบ
การบริการประชาชน  
6.4 การเฝูาระวัง  ปูองกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่  

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลัก  
               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  จิตรสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่
เด็กและเยาวชน  
7.2 อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
7.3  พัฒนา  ส่งเสริม  การพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

 8.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
8.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

 8.3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชะนีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น  
 



 
 

 
 
 
 

3.2  บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1  แบบ  ผ.01  บัญชีโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4   การเสริมสร้างความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่     การเสริมสร้างความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย ที่  1  การพัฒนาคุณภาพเมืองและชุมชน   

แนวทางการพัฒนาที่  1.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 อุดหนุนงบประมาณให้กับ         

การไฟฟูาส่วนภูมิภาค                   
เพื่อด าเนินการ(ขยายเขต

ไฟฟูาสาธารณะ)ในพื้นที่ต าบล 
แวงน้อย 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
ช่วงเวลากลางคืน 
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

- ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
(สาธารณะ)ในพื้นทีต าบลแวง
น้อยหมู่ 1 -  13 

400,000 400,000 400,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการขยายเขต
(ไฟฟูาสาธารณะ) 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ช่วงเวลากลางคืน 
-ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

 
กองช่าง 

2 อุดหนุนงบประมาณให้กับ         
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

เพื่อด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
(ครัวเรือน)ในพื้นที่ 

- เพื่อขยายเขตไฟฟูา
ส าหรับประชาชนท่ีตั้ง
บ้านเรือนใหม่และยังไม่มี
ไฟฟูาใช้   

- ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
(ครัวเรือน)ในพื้นที่ต าบล          
แวงน้อยหมู่ 1 - 13 

400,000 400,000 400,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูา (ครัวเรือน)  

-ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
แวงน้อยมีไฟฟูาใช้ทุก

ครัวเรือน 

 
กองช่าง 

3 โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ่  หมู่ที่  3   

- เพื่อให้ประชาชน            
หมู่ 3  มีน้ าใช้ทุกครัวเรือน
อย่างเพียงพอตลอดปี 

- ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ก่อสร้างระบบ
ประปา (ขนาดใหญ่)                    
ของหมู่ที่ 3  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของครัวเรือนท่ี
มีน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอตลอดปี  
ของ หมู่  3   

ประชาชน หมู่ 3 มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคทุก
ครัวเรือนอย่างเพียงพอ
ตลอดป ี

กองช่าง 

4 โครงการขอรับการสนับสนุน
การก่อสร้างระบบประปาหอ
ถังสูง หมู่ 11 บ้านโนน
ขี้เหล็ก 

- เพื่อให้ประชาชน หมู่  
11  มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค
อย่างเพียงพอตลอดปี 

- ด าเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ก่อสร้างประปาหอถังสูงของ
หมู่  11 

2,000,000 - - ร้อยละของครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
ตลอดปี  ของหมู่  11  

ประชาชน หมู่  11        
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค
อย่างเพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4   การเสริมสร้างความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพเมืองและชุมชน 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 -จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

- เพื่อให้งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.แวงน้อย มีวัสดุ/
อุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเพียงพอตลอดปี  

- จัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ที่ใช้
ในงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ต่างๆ 
 

20,000 20,000 20,000 - จ านวนครั้งของการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
ในพื้นที่ 

- อบต.แวงน้อยมีวัสดุ/
อุปกรณ์ใช้ส าหรับ
ด าเนินการบริการ
ประชาชนอย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการจัดซื้อหัวฉีด
ดับเพลิง 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในพ้ืนท่ี 

- จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง
จ านวน  1  หัว 

40,000 - - - ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานระงับอัคคีภัย
ในพื้นที่ต าบลแวงน้อย 

- อบต.แวงน้อยมีหัวฉีด
ดับเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะส าหรับการระงับ
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อาสาสมัคปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) ต าบล              
แวงน้อย 

-เพื่อทบทวนความรู้และความ
ช านาญ ในการปฏิบัติหน้าท่ี
บริการประชาชน ให้กับสมาชิก 
อปพร.ประจ าต าบลแวงน้อย  

- ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
ทบทวนความรู้ (อปพร.)
ประจ าต าบลแวงน้อย  
   ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 จ านวน สมาชิก อปพร.  
ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้ ของ อบต.
แวงน้อย 

- สมาชิก อปพร.ที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรมทบทวน         
มีความรู้ความช านาญใน
การปฏิบัติหน้าที่เมื่อ
ได้รับมอบหมาย  

ส านักปลัด 
 

4 โครงการเฝูาระวังและ
ควบคุมไฟปุา 

-เพื่อเฝูาระวังและควบคุมการเกิด
ไฟปุาในพื้นที่ 

ด าเนินการปีละ 1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ 

-การเกิดไฟปุาในพื้นที่
ลดลงประชาชนในพ้ืนท่ี
ให้ความส าคัญในการเฝูา
ระวังควบคุมไฟปุา  

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.แวงน้อยที่ 1 การพัฒนาคุณภาพเมืองและชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาที่  1.3  ส่งเสริมสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย การสร้างวินัยจราจร สร้างความร่วมมือในการจัดระเบียบชุมชน การลดอุบัติเหตุในเขตเมืองและชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการตั้งจุดตรวจด่านตรวจ
ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล   
 
 

- เพื่อลดจ านวนอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์  

- เพื่อบริการประชาชน 

- ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ /จุด
บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่  

- ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ /จุด
บริการในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

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

- จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อยลดลง 
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางช่วง
เทศกาล 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
อุบัติเหตุทางถนน 

- เพื่อให้เพิ่มความรู้ความ
ช านาญในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้กับ  เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์กู้ชีพ อบต.แวงน้อย   

- ฝึกอบรม/ซ้อมแผน 
 ปีละ 1  ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติหน้าที่ของ 
หน่วยกู้ชีพ  

เจ้าหน้าท่ี หน่วยกู้ชีพ อบต.
แวงน้อยมีความรู้ความ
ช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ี
บริการประชาชน 

ส านักปลัด  

3 โครงการติดตั้งระบบกล้องโทร
ทัศวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.แวง
น้อย  

-เพื่อเฝูาระวังรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ 
-เพื่อใช้บันทึกเป็น
หลักฐานกรณีเกิดเหตุขึ้น
ในอนาคต 

- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศวงจร
ปิดพร้อมระบบอินเตอร์เน็ต 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 2  แห่ง  

300,000 - - - ศพด.ทั้งสองแห่งมีการ
บันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อ
ตรวจสอบ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง
แห่งมีการบันทึกเหตุการณ์
เพื่อเป็นหลักฐานกรณีเกดิ
เหตุการณ์ในอนาคต  

กองช่าง 
กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพเมืองและชุมชน 

แนวทางการพัฒนา  1.4  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน         
ที่

รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริม     
อบต. แวงน้อยปลอดเหล้า
และการพนันในงานศพและ
งานบุญ 

-เพื่อรณรงค์และส่งเสริม
กิจกรรมตามโครงการต าบล
แวงน้อยปลอดเหล้าและการ
พนันในงานศพและงานบุญ  

ในพื้นที่ต าบลแวงน้อย
หมู่ที่ 1 - 13 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนเจ้าภาพท่ี         
เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนให้ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ ปลอดเหล้าและ
การพนันในงานศพและงานบุญ 
เพิ่มมากข้ึน  

- ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด           
ต าบลแวงน้อย  

-เพื่อตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลและสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด 
-เพื่อรณรงค์และปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

ปีละ  1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพ

ติดในพื้นที ่

- ต าบลแวงน้อยเป็นต าบล
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด 

- ส านักปลัด 

3 อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ    
แวงน้อย  

เพื่อด าเนินการ ตามโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อ าเภอแวงน้อย 

ปีละ 1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

- ต าบลแวงน้อยเป็นต าบล
เข้มแข็งและปลอดยาเสพติด 

- ส านักปลัด 

4 อุดหนุนงบประมาณให้กับ           
ที่ท าการปกครองจังหวัด 

เพื่อด าเนินการ ตามโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดขอนแก่น   

ปีละ 1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

- ต าบลแวงน้อยเป็นต าบล
เข้มแข็งและปลอดยาเสพติด 

- ส านักปลัด 

5 โครงการสร้างเสริมอาชีพ
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ยากจน  
และผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพ
ติด 

-เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส  ยากจน  และผู้
ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 

ปีละ  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ผู้ด้อยโอกาส  ยากจน  และผู้
ผ่านการบ าบัดยาเสพติด    

- มีอาชีพ  และมีรายได้เพียงพอ
ส าหรับเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.แวงน้อย ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

แนวทางการพัฒนาที่  2.1  โครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

หมู่ที่  1  บ้านแวงน้อย 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย 
- สายจาก เขต เทศบาล            
ถึงหนองนาเหมือง          

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น  

- ด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 1 บ้านแวงน้อย 
- จากเขตเทศบาล ถึง หนอง
นาเหมือง 

120,000 
 

- - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล           
แวงน้อยมีความพึงพอใจต่อ
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน 
หมู่ 1  บ้านแวงน้อย  
.- สายจากเขตเทศบาล ถึง      
โนนสาวเอ้  ช่วงที่ช ารุด ) 
- สายบ้านแวงน้อย  ถึง           
บ้านโนนศิลา 
- สายบ้านแวงน้อย ถึง ถนน
ศรีเมืองน้ าซับ   

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น  

- ด าเนินการปรับปรุงถนน 
หมู่ 1 บ้านแวงน้อย 
.- สายจากเขตเทศบาล ถึง      
โนนสาวเอ้  ช่วงที่ช ารุด ) 
- สายบ้านแวงน้อย  ถึง           
บ้านโนนศิลา 
- สายบ้านแวงน้อย ถึง ถนน
ศรีเมืองน้ าซับ   

90,000 
 

- - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล        
แวงน้อยมีความพึงพอใจต่อ
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน 
หมู่ 1  บ้านแวงน้อย 
.- สายจากล าห้วยนา ถึง            
เขตบ้านหนองแวงห้วยทราย 
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น  

- ด าเนินการปรับปรุงถนน 
หมู่ 1  บ้านแวงน้อย 
.- สายจากล าห้วยนา ถึง            
เขตบ้านหนองแวงห้วยทราย  

90,000 
 

- - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจต่อ
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

หมูท่ี ่ 2  บ้านดอนหัน 
4 โครงการปรับปรุงถนน 

 หมู่ 2  บ้านดอนหัน 
- สายรอบบ้าน            

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
2  บ้านดอนหัน  
 - สายรอบบ้าน  

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน- 
หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน  
- สายหนองศาลเจ้า ถึง 
เขียงหมู   

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการปรับปรุงถนน 
หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน 
-สายหนองศาลเจ้า ถึง เขียงหมู  

80,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 2  บ้านดอนหัน 
เชื่อม หมู่ 10 บ้านนาจาน   

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล. 
หมู่ 2  บ้านดอนหัน  
- สายเช่ือม หมู่ 10 บ้านนาจาน 

250,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 2  บ้านดอนหัน 
- สายจากวัด ถึง ศาลเจ้า                

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ก่อสร้างถนน  คสล. 
หมู่ที่  2  บ้านดอนหัน  
- สายจากวัด ถึง  ศาลเจ้า 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 2  บ้านดอนหัน 
- สายบ้านเก่า เช่ือม          
บ้านหนองแวงห้วยทราย   

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่  2 บ้านดอนหัน  
 - สายบ้านเก่าเชื่อมบ้านหนอง
แวงห้วยทราย   

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 2 บ้านดอนหัน 
- สายศาลเจ้า เชื่อม           
บ้านหนองแวงห้วยทราย  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน 
- สายศาลเจ้า เชื่อม บ้านหนอง
แวงห้วยทราย 

- 100,000 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร 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 2560 2561 2562 

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ 2  บ้านดอนหัน 
- สายหลังโรงเรียนบ้านดอน
หันนาจาน  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน 
- สายหลังโรงเรียนบ้านดอน
หันนาจาน 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

 
11 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ 2  บ้านดอนหัน 
- สายล าห้วยทราย  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน 
 - สายล าห้วยทราย 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

 
12 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ 2  บ้านดอนหัน 
- สายไปปุาช้า  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน 
 - สายไปปุาช้า 

- - 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล        
แวงน้อย  

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

 
13 
 

โครงการก่อสร้างถนนดิน  
หมู่ 2  บ้านดอนหัน 
- สายหนองศาลเจ้า–           
ล าห้วยหาด  

- เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ 2 บ้านดอนหัน 
 –สายหนองศาลเจ้า – ล าห้วย
หาด 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

หมู่ที่  3  บ้านหนองแขม 1 
 

14 
โครงการ ปรับปรุงถนนดิน  
หมู่ 3 บ้านหนองแขม 1  
- สายทุ่งรวงทอง 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง หมู่ 3 บ้านหนองแขม 1 
- สายทุ่งรวงทอง 
 

50,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสริมหินคลุกหมู่ 3        
บ้านหนองแขม 1 
-สายถนนราชบูรณะ         
(รอบบ้านทางทิศใต้) 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนดิน
เสริมหินคลุก หมู่ 3          
บ้านหนองแขม 1 

- สายถนนราชบูรณะ            
(รอบบ้านทางทิศใต้) 

100,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร 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 2560 2561 2562 

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ 3 บ้านหนองแขม 1– 
สายคันล าห้วย          
สะแกราษฎร์   

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง – สายคันล าห้วย 

สะแกราษฎร์   

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

17 โครงการลงหินคลุก หรือ
ก่อสร้างถนนหินคลุก           
หมู่ 3  บ้านหนองแขม 1 
 - สายคันล าห้วยตะกั่ว  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างหรือ     
ลงหินคลุก 

หมู่ 3  บ้านหนองแขม 1 
- สายคันล าห้วยตะกั่ว 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ 3 บ้านหนองแขม 1  
-สายล าห้วยสะแกราษฎร์  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ 3  บ้านหนองแขม 1 
-สายล าห้วยสะแกราษฎร์ 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ 3 บ้านหนองแขม 1  
-สายสามแยกไผ่สีทอง             
ถึง หน้าร้านค้าชุมชน  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ 3  บ้านหนองแขม 1 

-สายสามแยกไผ่สีทอง  ถึง 
หน้าร้านค้าชุมชน 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

หมู่ที่  4  บ้านกุดรู 
20 โครงการก่อสร้างถนนดิน 

หมู่ 4 บ้านกุดรู 
 – สายปุาเชือก 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 4  บ้านกุดรู 

- สายปุาเชือก  ระยะทาง
ยาว  400  เมตร  

80,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนน     
หมู่ 4 บ้านกุดรู  
- สายล าห้วยบ่า 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการปรับปรุงถนน  
หมู่ที่ 4 บ้านกุดรู  

-สายปุาเชือก  ระยะทาง  
700 เมตร   

80,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร 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 2560 2561 2562 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ 4  บ้านกุดรู 
-สายสระบัวทอง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4  บ้านกุดร ู

- สายสระบัวทอง ระยะทาง
ยาว 80  เมตร 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ 4  บ้านกุดรู 
-สายวัดปุาโนนเมืองหลวย 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกุดร ู

- สายวัดปุาโนนเมืองหลวย 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ 4  บ้านกุดรู 
-สายเช่ือมศาลากลางบ้าน 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  4 บ้านกุดรู 

 -สายเช่ือมศาลากลางบ้าน 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

25 โครงการขยายถนน คสล.  
หมู่ 4  บ้านกุดรู   
-สายซอยวิญญู 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 4  บ้านกุดรู   

 -สายซอยวิญญู 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

หมู่ที่    5   บ้านอีโล 
26 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ 5 บ้านอีโล   
- จากหน้าวัด – ปุาช้าบ้าน
อีโล 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 บ้านอีโล  

- จากหน้าวัด – ปุาช้าบ้านอีโล 

170,000 - - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ 5 บ้านอีโล   
- ซอยบ้านพ่อโปรย  
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 บ้านอีโล 

- ซอยบ้านพ่อโปรย  
 

30,000 - - 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 2560 2561 2562 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ 5 บ้านอีโล   
-ซอยบ้านแม่ประพิน  
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 บ้านอีโล 

- ซอยบ้านแม่ประพิน  
 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 5  บ้านอีโล 
-สายประชารัฐ  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 5  บ้านอีโล 
– สายประชารัฐ  

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

 
30 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 5  บ้านอีโล 
-สายโนนเชียงคูณ ถึง 
กลางบ้าน 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 5 บ้านอีโล 

- สายโนนเชียงคูณ  ถึง 
กลางบ้าน 

- 80,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 5  บ้านอีโล   
- สายซอยปูุตา - หนอง
อีโล  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่  5  บ้านอีโล  
– สายซอยปูุตา – หนองอีโล  

- 80,000 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 5  บ้านอีโล 
- สายล าห้วยนา  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 5 บ้านอีโล  
 –สายล าห้วยนา  

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงถนน 
หมู่ 5  บ้านอีโล 
- สายถนน  2065  ไปล า
ห้วยนา ถึงบ้านหนองหญ้า
ปล้อง 
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
 หมู่ที่ 5 บ้านอีโล 
–สายถนน 2065 ไปล าห้วยนา 
ถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง 

- 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 2560 2561 2562 

34 โครงการปรับปรุงถนน 
 หมู่ 5  บ้านอีโล 
- สายล าห้วยโสกรัง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการปรับปรุงถนน 
 หมู่ที่ 5 บ้านอีโล 

– สายล าห้วยโสกรัง 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนน 
 หมู่ 5  บ้านอีโล 
-สายเช่ือมบ้านพระเจ้า  
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
 หมู่ที่ 5 บ้านอีโล  

-สายเช่ือมบ้านพระเจ้า 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงถนน         
หมู่ 5 บ้านอีโล   
- สายโนนเชียงคูณ  ถึง  
กลางบ้าน 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
 หมู่ที่ 5 บ้านอีโล  

–สายโนนเชียงคูณ  ถึง  
กลางบ้าน 

 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

หมู่ที่  6  บ้านโคกสี 
37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 6 บ้านโคกสี   
- สาย รร.แวงน้อยศึกษา     

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสี 

- สาย รร.แวงน้อย 

120,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 6 บ้านโคกสี  
- สายดอนปูุตา – ถนนศรี
เมืองน้ าซับ  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง ถนน คสล. 
หมู่ 6 บ้านโคกส ี

- สายดอนปูุตา – ถนนศรี
เมืองน้ าซับ 

150,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร 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 2560 2561 2562 

หมู่ที่   7   บ้านหนองหอย 
39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย               
-สายหนองหอย–โคกกลาง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย  

- สายหนองหอย –  โคกกลาง 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงถนน 
 หมู่ 7  บ้านหนองหอย      
- สายจากถนนด า 2065 ถึง 
บ้านนา  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
หมู่ 7  บ้านหนองหอย    
 - สายจากถนนด า 2065 ถึง 

บ้านนา 

50,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงถนน              
หมู่ 7  บ้านหนองหอย      
- สายโคกกลาง ถึง  
หนองแต้ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย   

- สายโคกกลาง ถึง หนองแต้ 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

หมู่ที่  8  บ้านป่าเป้ง 
42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 8 บ้านปุาเปูง    
- สายทางเข้าหมูบ้าน ถึง 
ถนนลาดยาง ศรีเมืองน้ าซับ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้าง  ถนน 
คสล. 

หมู่ที่ 8 บ้านปุาเปูง 
- สายทางเข้าหมูบ้าน ถึง ถนน 

ลาดยางศรีเมืองน้ าซับ 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

43 โครงการปรับปรุงถนน            
หมู่ 8  บ้านปุาเปูง 
-สายเช่ือมบ้านหญ้าคา 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการปรับปรุงถนน 
หมู่ที่ 8 บ้านปุาเปูง  

-สายเช่ือมบ้านหญ้าคา  

90,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร 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 2560 2561 2562 

44 โครงการปรับปรุงถนน  
หมู่ 8  บ้านปุาเปูง 
-สายทางเข้าหมู่บ้าน 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
หมู่ที่ 8 บ้านปุาเปูง 

- สายทางเข้าหมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 8  บ้านปุาเปูง  
-สายจากถนน คสล.กลาง
บ้าน  ถึง  รร.ปุาเปูงน้ าซับ  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.
จากถนน  คสล.สายกลางบ้าน 

ถึง รร.ปุาเปูงน้ าซับ  

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 8  บ้านปุาเปูง      
- สายทางเข้าโรงเรียน            
ปุาเปูงน้ าซับ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 8 บ้านปุาเปูง  

-สายทางเข้าโรงเรียนปุาเปูง 
น้ าซับ 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 8  บ้านปุาเปูง      
- สายรอบหมู่บ้าน เช่ือม 
บ้านหนองหญ้าขาว  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 8 บ้านปุาเปูง 

- สายรอบหมู่บ้าน เช่ือม         
บ้านหนองหญ้าขาว 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงถนน 
 หมู่ 8 บ้านปุาเปูง      
- สาย เชื่อม บ้านหนอง
สะแบง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการปรับปรุงถนน 
หมู่ที่ 8  บ้านปุาเปูง   

- สาย เชื่อม บ้านหนองสะแบง 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หรือถนนลูกรัง   
หมู่ 8  บ้านปุาเปูง      
- สายซอยปูุตา 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หรือถนนลูกรัง  

หมู่ที่ 8 บ้านปุาเปูง  
- สายซอยปูุตา 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 
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ผ.01 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

50 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกหรือถนนลูกรัง 
หมู่ 8 บ้านปุาเปูง 
 - สายต้นโพธ์ิ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนนหิน
คลุกหรือถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 
บ้านปุาเปูง - สายต้นโพธ์ิ 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกหรือถนนลูกรัง            
หมู่ 8   บ้านปุาเปูง 
  - สายซอยกฐิน  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการก่อสร้างถนนหิน
คลุกหรือถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 
บ้านปุาเปูง - สาย ซอยกฐิน 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

หมู่ที่  9  บ้านโนนศิลา  

52 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
 หมู่  9  บ้านโนนศิลา 
- สายยุทธศาสตร์  
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา 

- สายยุทธศาสตร์  

250,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 9  บ้านโนนศิลา  
-สายเพชรศิลาใต้ ตะวันออก
บ้าน เชื่อม บ้านหนองแขม 
หมู่ 13 ) 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา  
-สายเพชรศิลาใต้ (ตะวันออก
บ้าน เชื่อม บ้านหนองแขม  
หมู่ 13 ) 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 9 บ้านโนนศิลา  
- สายศิลาอาตส์  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา 
.- สายศิลาอาตส์ 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 9  บ้านโนนศิลา  
-สายเพชรศิลาใต้ (ตะวันตก
บ้าน เชื่อม บ้านปุาเปูง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา 
 -สายเพชรศิลาใต้ (ตะวันตก
บ้าน เชื่อม บ้านปุาเปูง 

- 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร 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 2560 2561 2562 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 9  บ้านโนนศิลา 
 -สายเพชรศิลาเหนือ 
(ตะวันออกบ้าน เชื่อม บ้าน
หนองแขม 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 9  บ้านโนนศิลา 
 -สายเพชรศิลาเหนือ 
(ตะวันออกบ้าน เชื่อม บ้าน
หนองแขม 

- 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
 หมู่ 9  บ้านโนนสิลา      
- สายโนนศิลา – โคกใหญ่  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ 9  บ้านโนนสิลา      
- สายโนนศิลา – โคกใหญ่ 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ 9 บ้านโนนสิลา      
 -สายเพชรศิลาเหนือ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 9  บ้านโนนสิลา      
 - สายเพชรศิลาเหนือ 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ 9 บ้านโนนศิลา  
- สายล าห้วยขอนขว้าง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 9  บ้านโนนสิลา      
 - สายล าห้วยขอนขว้าง 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 9   บ้านโนนศิลา 
- สายรอบบ้าน  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 9  บ้านโนนสิลา      
- สายรอบบ้าน 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ 
9  บ้านโนนศิลา 
- สายหนองหินล่อง ถึง ถนน
ยุทธศาสตร์  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 9  บ้านโนนสิลา      
- สายหนองหินล่อง ถึง ถนน
ยุทธศาสตร์ 

- 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวง
น้อย ในการสัญจร 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 2560 2561 2562 

หมู่ที่  10  บ้านนาจาน  
62 โครงการขยายถนน  คสล. 

หมู่ 10 บ้านนาจาน 
-ภายในหมู่บ้าน  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการขยายไหล่ถนน คสล. 
หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน 

- สายภายในหมู่บ้าน 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 บ้านนาจาน  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 บ้านนาจาน  

-สายเช่ือมหมู่ 2  บ้านดอนหัน 
 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 บ้านนาจาน 
-ซอยแยกลงทุ่งนา  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 บ้านนาจาน 
- ซอยแยกลงทุ่งนา  

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 10 บ้านนาจาน 
- สายเช่ือม บ้านแวงน้อย  
ถึง บ้านหนองแวงห้วยทราย  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ 10 บ้านนาจาน 

- สายเช่ือม บ้านแวงน้อย  ถึง 
บ้านหนองแวงห้วยทราย 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.           
หมู่10 บ้านนาจาน      
- สายทุ่งตะวัน – เขต
เทศบาล 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

- สายทุ่งตะวัน – เขตเทศบาล 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่งใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

กองช่าง 

67 โครงการลงหินคลุก 
 หมู1่0 บ้านนาจาน      
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

-ด าเนินการลงหินคลุก 
หมู่ 10 บ้านนาจาน      

- บริเวณไหล่ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน 

- - 150,000 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 2560 2561 2562 

หมู่ที่  11  บ้านโนนข้ีเหล็ก  
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 11 บ้านโนนข้ีเหล็ก  
- สายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง 
ถนนสายกุดรูหนองไผ่  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 11  บ้านโนนข้ีเหล็ก 

-  สายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง 
ถนนสายกุดรูหนองไผ่ 

150,000 150,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวงน้อย ใน
การสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ 11 บ้านโนน
ขี้เหล็ก - สายโนนข้ีเหล็ก – 
หนองหอย  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน        
หินคลุก หมู่ 11  

.-สายโนนข้ีเหล็ก – หนองหอย  

150,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวงน้อย ใน
การสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 11 บ้านโนนข้ีเหล็ก  
- สายรอบหมู่บ้าน  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 11 บ้านโนนข้ีเหล็ก 

-  สายจากถนน คสล.สายรอบ
หมู่บ้าน 

- 250,000 250,000 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวงน้อย ใน
การสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

หมู่ที่  12  บ้านศรีเมือง 
71 โครงการขยายไหล่ถนน 

คสล. หมู่ 12  บ้านศรีเมือง  
-สายศรีเมือง – หญ้าคา 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการขยายไหล่ถนน 
คสล. -สายศรีเมือง – หญ้าคา 

100,000 - - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวงน้อย ใน
การสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

หมู่ที่  13  บ้านหนองแขม 2  
72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ 13 บ้านหนองแขม 2 
-สายเช่ือม หมู่ 9  บ้านโนน
ศิลา  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล หมู่ที่ 13 บ้าน
หนองแขม 2 .- สายเช่ือม    

หมู่ 9  บ้านโนนศิลา  

500,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวงน้อย ใน
การสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 13 บ้านหนองแขม 2 
-สายต้นไทร  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้าน
หนองแขม 2 .-สายต้นไทร 

200,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนในพ้ืนท่ีต าบลแวงน้อย ใน
การสัญจร ไป –มา 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 13 บ้านหนองแขม 2 
-สายเช่ือม  หมู่ 5  บ้านอีโล 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล.-สายเช่ือม                  

หมู่ 5  บ้านอีโล 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 13 บ้านหนองแขม 2 
-สายวัดคริสจักร  ไป ทุ่งนา 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

สายวัดคริสจักร  ไป ทุ่งนา 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ 13 บ้านหนอง
แขม 2  - สายมิยาซาว่า 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก หมู่ 13 บ้าน

หนองแขม 2 -สายมิยาซาว่า  

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ 13 บ้านหนอง
แขม 2 –สายปุาช้า ไป    
บ้านตลาด  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก 

 หมู่ 13 บ้านหนองแขม 2 
-สายปุาช้า  ไปบ้านตลาด  

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  หมู่ 13 บ้านหนอง
แขม 2 –สายนาดอน 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน 
หินคลุกหมู่ 13 บ้านหนอง

แขม 2-  สายนาดอน 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
หมู่ 13 บ้านหนองแขม 2          
–สายล าห้วยโสกรัง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ถนนดิน หมู่13 บ้านหนอง
แขม 2 –สายล าห้วยโสกรัง  

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
หมู่ 13 บ้านหนองแขม 2   
–สายบ้านแม่เลิศ ไป           
คริสจักร  

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ถนนดิน หมู่ 13 บ้านหนอง
แขม 2–สายบ้านแม่เลิศ  

ไป คริสจักร 

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

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 
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ผ.01 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
81 โครงการซ่อมแซมถนนดิน             

ที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 - 13 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 
 

กองช่าง 

82 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 - 13 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 
 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

83 โครงการถนนหินคลุกท่ีช ารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 - 13 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 
 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

84 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายกุดรู หมู่ ๔ 
- หนองไผ่  ต าบลโคกสง่า 
อ าเภอพล 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

หมู่ที่  4   500,000.00 500,000.00 500,000.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 
 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

85 โครงการซ่อมแซมถนน
ลาดยาวสาย2065 บ้าน             
อีโล หมู5่ – แวงน้อย หมู่ 1  
บ้านแวงน้อย 

- เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น 

หมู่ที่ 5  และ หมู่ที่ 1  500,000.00 500,000.00 500,000.00 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ี
ต าบลแวงน้อย ในการ
สัญจร ไป –มา 
 

ผู้ใช้ถนนในพ้ืนท่ีต าบล          
แวงน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการคมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

แนวทางการพัฒนาที่  2.2  พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 โครงการอบรมให้ความรู้

เศรษฐกิจอาเซียน  
-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิตและการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในสังคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

หมู่ 1 - 13 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีทางเลือกใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

แนวทางการพัฒนาที่  2.3 สนับสนุนชุมชน  หน่วยงาน  ผู้ประกอบการในการพัฒนา  และรักษาความสะอาดของครอบครัว/ชุมชน/ตลาด/ทางระบายน้ า  การก าจัดของเสีย   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
หมู่ที่  3  บ้านหนองแขม 1 

1 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน            
หมู่ 3 บ้านหนองแขม 1 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังและ
น้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี  

ด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 3 บ้านหนองแขม 1  

240,000 200,000 200,000 สุขภาพอนามัยของคน
ในพื้นที่ 

ไม่เกิดน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า จาก หมู่ 3 ลงสู่คลองส่ง
น้ าระบบท่อจากล าห้วย
สะแกราษฎร์  

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังและ
น้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี  

ด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ า จากหมู่ 3        

ลงสู่คลองส่งน้ าระบบท่อ
ล าห้วยสะแกราษฎร์ 

- 200,000 200,000 สุขภาพอนามัยของคน
ในพื้นที่ 

ไม่เกิดน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

หมู่ที่   5   บ้านอีโล 
3 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าภายในหมู่บ้าน            
หมู่  5   บ้านอีโล   

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังและ
น้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี  

ด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

หมู่ 5 บ้านอีโล   

- 200,000 200,000 สุขภาพอนามัยของคน
ในพื้นที่ 

ไม่เกิดน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
หมู่ที่  7  บ้านหนองหอย  
5 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าหมู่ 7 บ้านหนองหอย 
-สายคุ้มน้อย 
 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังและ
น้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี  

ก่อสร้างรางระบายน้ า .
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 

บ้านหนองหอย  
-สายคุ้มน้อย 

150,000 - - สุขภาพอนามัยของคน
ในพื้นที่ 

ไม่เกิดน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

หมู่ที่  8  บ้านป่าเป้ง  

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 8 บ้านปุาเปูง  
 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังและ
น้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ 8 บ้านปุาเปูง  
  

- 200,000 200,000 สุขภาพอนามัยของคน
ในพื้นที่ 

ไม่เกิดน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

หมู่ที่  9  บ้านโนนศิลา    

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า หมู่ 9 บ้านโนนศิลา 
 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังและ
น้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ 9 บ้านโนนศิลา 
  

- 200,000 200,000 สุขภาพอนามัยของคน
ในพื้นที่ 

ไม่เกิดน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 

หมู่ที่ 10  บ้านนาจาน    

8 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า หมู่ 10  บ้านนาจาน 
 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังและ
น้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 

 หมู่ 10  บ้านนาจาน 
 

- 200,000 200,000 สุขภาพอนามัยของคน
ในพื้นที่ 

ไม่เกิดน้ าเน่าเสียในพ้ืนท่ี
และไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง       

แนวทางการพัฒนา 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

- - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดท าอาหารกลางวันให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ทั้งสองแห่ง 

- - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ทั้งสองแห่ง  

-เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาจาน 

-เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแขม 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง
แห่ง จ านวน  215  คน 

- เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ังสองแห่ง 
ได้รับประทานอาหารกลาง
วันท่ีทางศูนย์จัดให้ทุกคน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณเพียงพอส าหรับ
จัดการเรียนการสอน 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับ
นักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต

พื้นที่ จ านวน 4  แห่ง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริมนมให้เด็ก
นักเรียน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่
ทั้ง 4  แห่ง 

-รร.หนองแขมอีโล 
-รร.บ้านกุดร ู
-รร.ดอนหันนาจาน 
-รร.ปุาเปูงน้ าซับ  

 

560,000 560,000 560,000 จ านวนเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จ านวน 290  คน 

เด็กนักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
พัฒนาการสมวัย  

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการอาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด  2  แห่ง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)ให้เด็ก
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด  2  แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาจาน       
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแขม 

420,000 420,000 420,000 จ านวนเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง
แห่ง จ านวน  215  คน 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงมี
พัฒนาการสมวัย  

กอง 
การศึกษา 

 
51 

 

 

ผ.01 



 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

4 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่

อบต.แวงน้อย 
ทั้ง 4  แห่ง 

- - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียน สังกัด สพฐ. 

- ทั้ง 4  แห่ง 

-รร.หนองแขมอีโล 
-รร.บ้านกุดร ู
-รร.ดอนหันนาจาน 
-รร.ปุาเปูงน้ าซับ  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ.จ านวน 
290  คน 

เด็กนักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
พัฒนาการสมวัย 

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการจ้างเหมาบริการรถ
รับ- ส่งนักเรียนท่ียากจน  
ยากไร้ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 

เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
ที่มีฐานะยากจน ยากไร้ ใน
การรับส่งบุตรหลานมาเรียน  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาจาน  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแขม 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 215  คน 

สามารถแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองในการรับส่ง
บุตรหลานมาเรียนท่ีศูนย์
ได้ 

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

ปีละ  1  ครั้ง 70,000 
 

70,000 
 
 

70,000 
 
 

เด็กนักเรียนในพื้นที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันเด็กที่จัดขึ้น 

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

กอง 
การศึกษา 

7 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่
เกี่ยวเนื่องในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กรวมถึงค่าจัด
ฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน
อบรม 

- ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาจาน 

-ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแขม 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

ครูพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กในสังกัดที่ได้รับ

การพัฒนา 

ครูผู้ดูแลเด็กมีโอกาสได้รับ
การพัฒนาทักษะการสอน 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการปรับปรุงต่อเติม
สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแขม  

-เพื่อให้เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แขมมีสนามเด็กเล่นท่ีมีความ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุงต่อเติมสนาม
เด็กเล่นรวมถึงสร้างโครง

หลังคาคลุมพื้นท่ีสนามเด็ก
เล่น 

60,000 - - เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองแขม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแขมมีสนามเด็กเล่น
ที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐานส าหรับเด็ก 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
9 โครงการปรับปรุงต่อเติม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแขม  

-เพื่อให้เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม
มีอาคารเรียนท่ีมีความ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
โดยสร้างหลังคาเชื่อม
ระหว่างอาคารเรียนกับ
อาคารห้อมครัว/ห้องน้ า
พร้อมเทพ้ืนปูกระเบื้อง 

100,000 - - เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

แขม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแขมมีอาคารเรียน
ที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐานส าหรับเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

10 โครงการขอรับการสนับสนุน
การก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาจานมีอาคารที่ได้มาตรฐาน
และเหมาะส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

จ านวน  1  แห่ง 2,500,000 - - การจัดการเรียนการสอน
ของ ศพด.บ้านนาจาน 

ศพด.บ้านนาจานมี
อาคารเรียนท่ีเหมาะ
ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 

กองช่าง 
อบต.แวงน้อย 

11 โครงการสนับสนุน
งบประมาณค่าด าเนินการ
พัฒนาศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอแวงน้อย  

เพื่อสนับสนุนงบประมาณศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
แวงน้อย ในการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน 
 

จ านวน 1  แห่ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

นักศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
อ าเภอแวงน้อย  

ศูนย์การศึกษานอก
ระบบฯ มีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยใช้ 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง        

 

แนวทางการพัฒนา 3.2    พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกก าลังกาย   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดต าบล      
แวงน้อย  

-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
และเยาวชนต าบลแวงน้อยให้ความ
สนใจในการเล่นกีฬา ต้านยาเสพติดและ
เพื่อการออกก าลังกายมากข้ึน 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนต าบลแวงน้อย
ให้ความสนใจในการเล่น
กีฬามากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์กีฬา  

- เพื่อด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ส าหรับฝึกซ้อมและส าหรับออกก าลัง
กาย ให้กับทุกหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 
-เพื่อด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ส าหรับฝึกซ้อมกีฬาและส าหรับการออก
ก าลังกาย  

หมู่ที่  1 - 13 
- อบต.แวงน้อย 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ประชาชนต าบลแวงน้อย
ทึกหมู่บ้านมีอุปกรณ์
กีฬาส าหรับฝึกซ้อมและ
ส าหรับออกก าลังกาย 

ประชาชนต าบลแวงน้อย
ให้ความส าคัญการเล่น
กีฬามากข้ึน 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งท่ี 6  

-เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เช่ือม
ความสัมพันธ์ไมตรี  รู้จักกันระหว่าง
องค์กร ด้วยการจัดแข่งขันกีฬา  

ปีละ 1 ครั้ง 300,000 40,000 
 

40,000 
 

จ านวน อปท.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

-บุคลากรในหน่วยงาน
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้เช่ือม
ความสัมพันธ์ไมตรี  รู้จัก
กันระหว่างองค์กร ด้วย
การจัดแข่งขันกีฬา 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
4 โครงการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

-เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี
อ าเภอแวงน้อย  

ปีละ 1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ทั้งสองแห่ง 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในระดับอ าเภอ 
 

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการจัดแข่งขัน
กีฬาสี ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัด 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

ปีละ 1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดได้มีการฝึกซ้อม
ร่วมกันและเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ก่อนการเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับอ าเภอ 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 ถึง 2561)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง         
 

แนวทางการพัฒนา 3.3  ส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมหลัก 12  ประการ         

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดงานวันพ่อ 
และงานวันแม่แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อและวันแม่
แห่งชาติส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  2  แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 ศูนย์ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่จัด
ขึ้นทุกคน 

เด็กนักเรียนในพื้นที่มี
พัฒนาการที่สมวัย 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัด
กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในวันส าคัญเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  

ปีละ 2  ครั้ง 50,000 
 

50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม ประชาชนเกิดความรัก
ในสถาบันและมีความ
สามัคคีกันของคนใน
ชาติ 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
แวงน้อย  

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานรัฐและงานพิธีเนื่องในโอกาส
ส าคัญ ของอ าเภอแวงน้อย 

ปีละ 2  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม ประชาชนต าบลแวงน้อย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
อ าเภอจัดขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

4 โครงการรณรงค์ปูองกัน
การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว  

-เพื่อรณรงค์การไม่ใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

หมู่ 1 - 13 30,000 30,000 30,000 จ านวนการเกิดเหตุการณ์
ใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวในพ้ืนท่ี 

จ านวนการเกิดเหตุการณ์
ใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวในพ้ืนท่ีลดลง 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 ถึง 2561)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง         

 

แนวทางการพัฒนา  3.4  เพิ่มพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน  กิจกรรมอาสา  เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดี  เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลแวงน้อย 
  

เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่างๆของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลแวงน้อย 
  

เยาวชนต าบล 
แวงน้อย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนต าบลแวงน้อย
ที่เข้าร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนต าบล
แวงน้อยมีความรัก 

กอง
การเกษตร 

2 โครงการ TO BE 
NUMBER   

-โดยจัดกิจกรรมเพ่ือ
รณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

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

-จ านวนเด็กและเยาวชน
ที่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด
ในพ้ืนที่ลดลงและหมด
ไป 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง         

 

แนวทางการพัฒนา  3.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่น   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการรณรงค์ให้
ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย  

เพ่ือรณรงค/์อบรมให้ความรู้ 
ด้านประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

หมู่ 1 - 13 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน/
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนให้ความสนใจใน
การแสดงความคิดแบบ
ประชาธิปไตยมากข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนหรือ
จัดท าแผนชุมชนใน
พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย 

-เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดท าแผนชุมชน  
ของทุกหมู่บ้านในพื้นที่ต าบล
แวงน้อย 

หมู่ 1 - 13 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บ้านที่มี
การด าเนินการจัดท า
แผนหมู่บ้าน 

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลแวง
น้อยมีแผนหมู่บ้านครบทุก
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

3 โครงการ อบต. 
พบประชาชน 

- - เพ่ือการประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

- - เพ่ือออกหน่วยบริการ
ประชาชน  จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ /ให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย  

- - การรับฟังปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชน  

หมู่ 1 - 13 20,000 20,000 20,000 จ านวนหมู่บ้านที่ 
อบต.ออกให้หน่วย
บริการ 

-อบต.แวงน้อย ได้ออก
หน่วยให้บริการประชาชน
และได้รับฟังปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชนเพื่อ
การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน      
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

แนวทางการพัฒนา 4.1  การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสมและการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู  เพิ่มพ้ืนที่ป่า  ป่าชุมชน  ป่าต้นน้ าล าธาร การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อย่างย้ังยืน    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า                 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองแวงสุ่ม บ้านหนอง
แขม 2   หมู่ 13   

-เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบหนองแวงสุ่ม
ส าหรับเป็นท่ีท่องเที่ยวและ
แหล่งจัดกิจกรรมต่างๆ            
ของชุมชน  
 

-พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณรอบหนอง
แวงสุ่ม  บ้านหนองแขม 

2  หมู่ 13 
- ปลูกต้นไม้บริเวณรอบ

หนองแวงสุ่ม  

100,000 100,000 100,000 ต าบลแวงน้อยมีสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรมร่วมกัน 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีส าหรับท า
กิจกรรมร่วมกัน  

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนบริเวณสองข้างทาง
ถนนสายหลักและถนน            
สายรอง ภายในต าบล            
แวงน้อย หมู่ 1 – 13  

-เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสองข้างทางของ
ถนนสายหลักและถนนสาย
รองในพื้นที่ต าบลแวงน้อย   
ให้เป็นถนนสะอาดและ
ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้เส้นทาง
ในการสัญจร  

-พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณสองข้าง
ทางถนนสายหลักและ
สายรอง  หมู่ 1 – 13  

30,000 30,000 30,000  จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

- บริเวณสองข้างทาง
ของถนนสายหลักและ
ถนนสายรองในพื้นที่มี
ความสะอาดและ
ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้
เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 
ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

3 โครงการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

-เพ่ือสนองพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
-จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น  

หมู่ 1 - 13 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนต าบลแวง
น้อยที่เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่เกิดการไฟปุาใน
พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย 

กอง
การเกษตร 

4 โครงการปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติฯ 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชุมชนเพ่ือ
ลดภาวะโลกร้อน 
 

หมู่ 1 - 13 30,000 30,000 3,000 
 

ร้อยละของจ านวน
พ้ืนที่ปุาในชุมชน 

ต าบลแวงน้อยมีพ้ืนที่
ปุาเพ่ิมข้ึน 
 

กอง
การเกษตร 

5 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ปุาต้นน้ า     
(บวชปุา)  

เพ่ืออนุรักษ์ปุาต้นน้ าใน
พ้ืนที่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
 
 

หมู่ 1  -  13 20,000 20,000 20,000 
 

ร้อยละของจ านวน
พ้ืนที่ปุาในชุมชน 

ต าบลแวงน้อยมีพ้ืนที่
ปุาเพ่ิมข้ึน 
 

กอง
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน      
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

แนวทางการพัฒนา 4.2 พัฒนาฟี้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

ในพื้นที่ต าบลแวงน้อย     
หมู่ 1 – 13 

- เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งใน
พื้นที่  หมู่ 1 – 13  

- ด าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาลในพื้นที่ต าบล
แวงน้อย  หมู่ 1 - 13 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
ตลอดปี   

ประชาชนในพ้ืนท่ี  มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ่อบาดาลในพื้นที่ต าบล              
แวงน้อย  

- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม  
บ่อบาดาลในพื้นที่ให้
สามารถใช้งานได้ตลอดปี 

- หมู่ 1 - 13 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของบ่อบาดาล
ในพื้นที่สามารถใช้งาน
ได้  

ประชาชนในพ้ืนท่ี  มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

หมู่   2  บ้านดอนหัน  
3 โครงการขุดลอกล าห้วยหาด  

หมู่ที่  2  บ้านดอนหัน  
เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการขุดลอกล า
ห้วยหาด  หมู่ 2  

 
 

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

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า
ล าห้วยนา หมู่ 2 บ้านดอน
หัน  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าบริเวณล าห้วยนา  

หมู่ 2  

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

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
หมู่   3  บ้านหนองแขม 1    
5 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า

ล าห้วยสะแกราษฎร์  หมู่  3  
บ้านหนองแขม 1  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าบริเวณล าห้วย
สะแกราษฎร์   หมู่ 3  

- - 300,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า
ล าห้วยตะกั่ว หมู่ 3           
บ้านหนองแขม 1  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าบริเวณล าห้วย
สะแกราษฎร์   หมู่ 3  

- - 300,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

หมูท่ี่ 4  บ้านกุดรู 
7 โครงการวางท่อบริเวณ           

ล าห้วยนา หมู่ที่ 4 บ้านกุดรู 
เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างหรือ
วางท่อ คสล. 

-สาย ล าห้วยนา  

- - 150,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อปิดล าห้วย
สะแกราษฎร์ (ตอนล่าง)   
หมู่ที่  4  บ้านกุดรู 

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการวางท่อปิดล า
ห้วยห้วยสะแกราษฎร์     

- - 150,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝายฝายกั้น
น้ าล าห้วยนา หมู่ที่  4 
 บ้านกุดรู 

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าบริเวณล าห้วยนา   

หมู่ 4  บ้านกุดรู 

- - 300,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี  

กองช่าง 

หมู่ที่  5    บ้านอีโล 
10 โครงการขุดลอกล าห้วยนา              

หมู่ 5  บ้านอีโล  
เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการขุดลอก 
ล าห้วยนา 

 

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

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
ล าห้วยโสกรัง                      
หมู่ 5  บ้านอีโล 

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น จ านวน 1  จุด 

-จุดล าห้วยโสกรัง 

- - 100,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
12 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 

ล าห้วยนา หมู่ 5  บ้านอีโล 
เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ฝายน้ าล้นจ านวน 1 จุด 

-จุดล าห้วยนา 

- - 100,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกหนอง              
เชียงคูณ  หมู่ 5  บ้านอีโล 

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
 

ด าเนินการขุดลอก 
หนองเชียงคูน       

 

- - 300,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกหนองโสกรัง 
(ส่วนล่าง)   หมู่ 5 บ้านอีโล 

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
 

ด าเนินการขุดลอก 
หนองโสกรัง     

 

- - 300,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

หมู่ที่  7    บ้านหนองหอย 
15 โครงการขุดลอกล าห้วย          

อีง่องหมู่ 7 บ้านหนองหอย 
เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ด าเนินการขุดลอก 
ล าห้วยอีง่อง 

 

- 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกล าห้วยนา 
(ตอนบน)หมู่ 7 บ้านหนอง
หอย   

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ด าเนินการขุดลอก 
ล าห้วยนา (ตอนบน) 

 

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

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

หมู่ที่  8  บ้านป่าเป้ง 
17 โครงการขุดลอกห้วย   

ยางบง หมู่ 8  บ้านปุาเปูง  
เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ด าเนินการขุดลอก 
ห้วยยางบง 

 

- 300,000 300,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

18 โครงการขุดหนองฝายหิน 
หมู่ 8  บ้านปุาเปูง  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ด าเนินการขุดลอก 
หนองฝายหิน 

- 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
19 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า

หรือวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรหมู่ 8 บ้านปุาเปูง  
-สายหนองผักหวาน  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ด าเนินการก่อสร้าง
คลองส่งน้ าหรือวางท่อ

ส่งน้ า คสล. 
- สายหนองผักหวาน 

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

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
หรือวางท่อส่งน้ า           
เพื่อการเกษตรหมู่ 8 บ้านปุา
เปูง -สายหนองฝายบ้าน 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าหรือ
วางท่อส่งน้ า คสล. 
-สายหนองฝายบ้าน 

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

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

หมู่ที่  9    บ้านโนนศิลา 
21 โครงการขุดลอกหนอง             

โสกรัง หมู่ 9 บ้านโนนศิลา 
เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้การ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 

ด าเนินการขุดลอก 
หนองโสกรัง 

 

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

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยขอนขว้าง  
หมู่ 9 บ้านโนนศิลา  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ฝายน้ าล้นล าห้วยขอน

ขว้าง 
จ านวน  1  จุด 

- - 100,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

23 โครงการวางท่อ คสล.          
จากสระห้วยโปร่ง เชื่อม 
สระโสกรัง หมู่ 9 บ้านโนน
ศิลา  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ 

ด าเนินการวางท่อส่งน้ า 
คสล. จากสระห้วยโปร่ง 
เชื่อม สระโสกรัง หมู่ 9 

บ้านโนนศิลา 

- 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอกหนองท าเล
โคกตลาดใต้ หมู่ 9 บ้านโนน
ศิลา   

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้การ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 

ด าเนินการขุดลอก 
หนองท าเลโคกตลาดใต้  

 

- 300,000 300,000 ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค- และ
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 
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ผ.01 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
25 โครงการวางท่อส่งน้ าจาก

หนองท าเลโคกตลาดใต้ ถึง 
หนองหินล่อง หมู่ 9          
บ้านโนนศิลา  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้การ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 

ด าเนินการวางท่อส่งน้ า 
คสล. 

-จากหนองท าเลโคกตลาด
ใต้ ถึง หนองหินล่อง 

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

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกหนอง              
น้ าสาธารณะภายในวัด          
หมู่  9   บ้านโนนศิลา  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้การ
อุปโภค/บริโภค 

ด าเนินการขุดลอกหนอง
น้ าสาธารณะภายในวัด 

 

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

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

หมู่ที่  10  บ้านนาจาน 

27 โครงการขุดลอกล าห้วย
ทราย หมู่ 10 บ้านนาจาน   

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้การ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 

ด าเนินการขุดลอก 
ล าห้วยทราย  

- 150,000 150,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภคและท าการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

28 โครงการขุดลอกสระกกแคน 
หมู่ 10 บ้านนาจาน   

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้การ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 

ด าเนินการขุดลอก 
สระกกแคน 

- 200,000 200,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภคและท าการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยทราย  
หมู่ 10 บ้านนาจาน  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยทราย 

จ านวน  1  จุด 

- - 200,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภคและท าการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

หมู่ที่  11  บ้านโนนขี้เหล็ก 
30 โครงการขุดลอกหนองละเลิง

ทุ่ง หมู่ 11  บ้านโนนข้ีเหล็ก  
เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการขุดลอก 
หนองละเลิงทุ่ง 

 

- 200,000 200,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภคและท าการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกล าห้วย
ละเลิงทุ่ง หมู่ 11  บ้านโนน
ขี้เหล็ก  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการขุดลอก 
ล าห้วยละเลิงทุ่ง 

- 100,000 100,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภคและท าการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
หมู่ที่   12  บ้านศรีเมือง 
32 โครงการขุดลอกล าห้วย

ทราย  (ตอนบน) 
หมู่ 12 บ้านศรีเมือง 

เพ่ือการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง 
 

ด าเนินการขุดลอก 
ล าห้วยทราย(ตอนบน) 
  หมู่ 12 บ้านศรีเมือง            

150,000 150,000 - ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภคและท าการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 

หมู่ที่   13  บ้านหนองแขม 2 
33 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 

ล าห้วยโสกรัง  
หมู่ที่  13 บ้านหนองแขม 2  

เพื่อการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ด าเนินการก่อสร้าง 
ฝายน้ าล้น 

- - ล าห้วยโสกรัง จ านวน 2 
จุด 

-  

200,000 - - ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการท า
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภคและท าการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอดปี 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน      
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน      
 

แนวทางการพัฒนา 4.3     เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 โครงการปรับปรุงพ้ืน           

ที่บ่อขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย 
 

เพื่อด าเนินการปรับปรุงบ่อ
ทิ้งขยะในพ้ืนท่ีเพื่อเพ่ิม
ปริมาณการจัดเก็บขยะ 

จ านวน  1  บ่อ 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะที่ตกค้าง
ในพื้นที่ 

ไม่เกิดการร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์เรื่องขยะตกค้างใน
พื้นที่ 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ -เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ
ในพื้นที่ต าบลแวงน้อย 
 

หมู่ 1- 13 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะตกค้างใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

ปริมาณขยะตกค้างใน
พื้นที่ลดลง  

ส านักปลัด 

3 โครงการขยะไร้ถัง -เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ
ในพื้นที่  
 
 

หมู่ 1 - 13 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะตกค้างใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

ปริมาณขยะตกค้างใน
พื้นที่ลดลง  

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน       
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน       
 

แนวทางการพัฒนา 5.1  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือ ตามศักยภาพของประชาชนให้สามารถแข่งขันได้  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการส่งเสริมครอบครัว
เกษตรกรต้นแบบ 

จัดท าครอบครัวต้นแบบ
ส่งเสริมปัจจัยการผลิตแก่
ครอบครัวต้นแบบ 
 
 

หมู่ 1 - 13 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเกษตรกรที่
มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การท าการเกษตร 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการท าการเกษตร 

กอง
การเกษตร 

2 โครงการผลิตลูกปลาวัยอ่อนโดย
การใช้ชุดเพาะพันธ์ปลาเคลื่อนที่  

เพื่อ เพาะพันธ์ปลาส าหรับ
ปล่อยในแหล่งน้ าสาธารณะใน
พื้นที่ต าบลแวงน้อย  

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับ
พันธ์ปลาปล่อยใน
หนองน้ าสาธารณะใน
หมู่บ้าน 

- อบต.แวงน้อยมีพันธ์ปลา
แจกส าหรับแจกให้
ประชาชนปล่อยในหนองน้ า 
สาธารณะของหมู่บ้าน 

กอง
การเกษตร 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหา
คุณภาพดินเสื่อมโทรม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการ 

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

-เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการน าความรู้ ไปปรับ
ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน
ของตนเองและถ่ายทอด
ความรู้ให้เพื่อนเกษตรกรที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อได้ 

กอง
การเกษตร 

 
 
 

68 
 
 
 

ผ.01 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน       
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน       
 

แนวทางการพัฒนา 5.2  สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพื้นที่  
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลแวงน้อย 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อใช้ในการด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 
 

  ปีละ 1  ครั้ง 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

การด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลแวงน้อย 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลแวงน้อย
สามารถให้ค าแนะน าด้าน
การประกอบอาชีพแก่
เกษตรกรได ้

กอง
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน       
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน       
 

แนวทางการพัฒนา 5.3  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและการสร้างแหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับพื้นที่  

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดู งานกลุ่มอาชีพการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ  
 
 
 

-เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานให้แก่กลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่ 

หมู่ 1 - 13 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนเกษตรกรใน
พื้นที่ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

-เกษตรกรได้รับความรู้
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

กอง
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ         
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ         
 

แนวทางการพัฒนา 6.1  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  และเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 โครงการจ้างเหมาบริการ

ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉิน 

-เพื่อจัดหน่วยบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงาน ของศูนย์กู้
ชีพ  ต าบลแวงน้อย 

12  เดือน 450,000  
 

450,000  
 

450,000  
 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
บริการจากหน่วย
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน ของ อบต.  
แวงน้อย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
การบริการด้านสุขภาพ
อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง 

ส านักปลัด 

2 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
แวงน้อย ) 

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  

1  กองทุน 130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

สุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์  
ในงานหน่วย กู้ชีพ  อบต.
แวงน้อย 

เพื่อจัดซื้อ วัสดุ /อุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ ท่ีจ าเป็นในการให้
การช่วยเหลือผู้ปุวยเบื้องต้น
ของหน่วยกู้ชีพ อบต.แวงน้อย 

กู้ชีพ อบต.แวงน้อย 10,000 
 

10,000 10,000 การปฏิบัติงานของ
หน่วยกู้ชีพ อบต.แวง
น้อย 

หน่วยกู้ชีพ อบต.แวง
น้อยมี วัสดุ/อุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ในการให้การ
ช่วยเหลือผู้ปุวยเบื้องต้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ         
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ         
 

แนวทางการพัฒนา 6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้ปุวยเอดส ์
 
 

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย            
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

หมู่ 1 - 13 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนผู้ปุวยเอดส์ที่
ได้รับเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพตามสิทธิ 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
สิทธิและมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูr้พิการ 

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย            
ยังชีพผู้พิการ 

หมู่ 1 - 13 1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

จ านวนผู้พิการที่ได้รับ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพตามสิทธิ 

ผู้พิการได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
สิทธิและมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย            
ยังชีพผู้สูงอายุ 

หมู่ 1 - 13 8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพตามสิทธิ 

ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
สิทธิและมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ         
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ         
  

แนวทางการพัฒนา 6.3   สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน         
ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกองทุน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการด้านการบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

หมู่ 1 - 13 100,000 
 

100,000 100,000 สุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ         
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ         
 

แนวทางการพัฒนา 6.4   เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพื้นที่   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 โครงการรณรงค์การฉีด

วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 
 
 

เพื่อด าเนินกิจกรรมการรณรงค์
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าน 

หมู่ 1 - 13 20,000 
 

20,000 20,000 การแพร่ระบาทของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

ไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้านใน
พื้นที่ 

ส านักปลัด 

2 โครงการเฝูาระวังและ
ควบคุมการแพร่บาดของ
โรคต่างๆ ในพ้ืนท่ี ต าบล
แวงน้อย 
 

เพื่อเฝูาระวังและปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆใน
พื้นที่ 

หมู่ 1 - 13 20,000 
 

20,000 20,000 การแพร่ระบาทของ
โรคต่างๆในพ้ืนท่ี 

ไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้านใน
พื้นที่ 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์เพื่อใช้ในการปูองกัน
และระงับโรคติดต่อในพื้นที่ 

หมู่ 1 - 13 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

การแพร่ระบาดของ
โรคต่างๆในพ้ืนท่ี 

อบต.แวงน้อยสามารถ
ปูองกันและระงับการ
แพร่ระบาทของโรคได้
อย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวทางการพัฒนา 7.1   เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม จริยธรรม  จิตรสาธารณะ  และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 อุดหนุนเหล่ากาชาด

จังหวัดขอนแก่น  
เพื่อสนับสนุนการดด าเนินการ
ตามโครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น  

ปีละ  1  ครั้ง  10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการเทศกาลงาน
ไหม ประเพณีผูกเสี่ยวฯ 
ของ อ าเภอแวงน้อย  

อ าเภอแวงน้อยมี
งบประมาณสนับสนุน
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ที่ท าการปกรองอ าเภอ  
แวงน้อย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเหล่า
กาชาด และการจัดงานเทศกาล
ไหมนานาชาด ประเพณีผูกเสี่ยว 
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  

ปีละ  1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผลการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

อ าเภอแวงน้อยมี
งบประมาณส าหรับ
ด าเนินโครงการกิจกรรม
เหล่ากาชาด และการจัด
งานเทศกาลไหมนานา
ชาด ประเพณีผูกเสี่ยว 
และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

กองการศึกษา 
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ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

แนวทางการพัฒนา 7.2  อนุรักษ์  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 โครงการเข้าร่วมประเพณ ี          

บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอ าเภอ   
แวงน้อย  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดขบวนเข้าร่วมประเพณี
บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวท่ี
ทางอ าเภอจัดขึ้น 

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

ประชาชนต าบลแวงน้อย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
อ าเภอจัดขึ้น 

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน           
บ้านหนองแขม  หมู่ที่  13   

เพื่อเป็นเจ้าภาพในการ
ท าบุญทอดเทียนพรรษา  

ปีละ  1  ครั้ง  30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ต าบลแวงน้อยได้รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ให้คงอยู่ต่อไป  

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และรดน้ าขอพร             
ในวันผู้สูงอายุ    

-เพื่อสืบสานงานประเพณี
วันสงกรานต์ 
-เพื่อจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอาย ุ
 

ปีละ  1  ครั้ง  70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนผู้สูงอายุและบุตร
หลานท่ีเข้าร่วมโครงการ 

-ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีมีขวัญ
และก าลังใจ 
 
 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดงานประเพณี           
ลอยกระทง    

-เพื่อสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง ให้คงอยู่ต่อไป 
 

ปีละ  1  ครั้ง  100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- สืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง ให้คงอยู่ต่อไป 
 
 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

แนวทางการพัฒนา 7.3 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 โครงการก่อสร้างตลาด

ชุมชน   
- เพ่ือส่งเสริมการขายใน
พ้ืนที ่
- เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ด าเนินการก่อสร้าง
ตลาดบริเวณหนอง  
แวงสุ่ม  หมู่ 13  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของรายได้
ประชากรในพ้ืนที่  

- ประชาชนในพื้นท่ี
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- เกษตรกรมีที่ขาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือจัดให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  โดยประชาชน
มีส่วนร่วม 

- เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย  
-เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ี
เห็นความส าคัญและหวง
แหนทรัพยากรที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ 

หมู่ 8 และหมู่ 9 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

-ประชาชนในพื้นท่ี
เห็นความส าคัญและ
หวงแหนทรัพยากรที่มี
อยู่ในพื้นท่ี 

กอง
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล   
 

แนวทางการพัฒนา   8.1   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  นวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน   และบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง      
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดท าและ
ปรับปรุงระบบข้อมูล
แผนที่ทะเบียนภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายได้ของ
ต าบลแวงน้อย 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผลส าเร็จในการจัดเก็บ
ภาษี ของ อบต.แวง
น้อย 

การจัดเก็บรายได้
เพ่ิมสูงขึ้นจากการมี
ระบบฐานข้อมูลผู้
เสียภาษี ที่ครบถ้วน 
 

อบต.แวงน้อย 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต
ประจ าต าบล 

เพ่ือพัฒนา
ร ะบบปฏิบัติการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ประจ าต าบลส าหรับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

จัดท าและจัดหา 
ระบบปฏิบัติ 

การอินเตอร์เน็ตประจ า
ต าบล 

 

100,000 100,000 100,000 ระบบปฏิบัติการการ
ให้บริการประชาชน
ของ อบต.แวงน้อย 

การปฏิบัติงาน
ให้บริการประชาชน
ที่รวดเร็วขึ้น 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง  2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล   
 

แนวทางการพัฒนา   8.2   พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึน  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1 โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนา

และศึกษาดูงาน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

-เพื่อจัดฝึกอบรม และศึกษา
ดูงานของ คณะผับริหาร/
สมาชิกสภา/ผู้น าชุมชน  
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้บริหาร
สถานศึกษา/กลุ่มอาชีพ และ
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  

ปีละ  1  ครั้ง 300,000 
 

300,000 300,000 ผลการการปฏิบัติราชการ
ของ  อบต.แวงน้อย 

บุคลากร  อบต.แวงน้อย
สามารถน าความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาปรับ
ใช้ในองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม 

อบต.แวงน้อย 

2 โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม ของบุคลากร   

-เพื่อจัดการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับการปฏิบัติงานให้กับ
คณะผู้บริหาร,ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง 

ปีละ 1 ครั้ง 100,000 
 

100,000 150,000 การปฏิบัติงานของ 
อบต.แวงน้อย ไม่มีการ

ร้องเรียน จากภาค
ประชาชนหรือส่วน

ราชการต่างๆ  

การด าเนินงานของ 
อบต.แวงน้อยเป็นไป
ตามระเบียบของทาง
ราชการ/ไม่เกิดการ
ร้องเรียน 

- ส านักปลัด 

3 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
แต่ละต าแหน่ง 

คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯ /ข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ า/
พนักงานจ้าง อบต.

แวงน้อย 

250,000 250,000 250,000 ผลการการปฏิบัติ
ราชการของ  อบต.แวง

น้อย 

บุคลากร  อบต.แวงน้อย
สามารถน าความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาปรับ
ใช้ในองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม 

- อบต. 
แวงน้อย 
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ผ.01 

ผ.01 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
4 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก

เก็บเอกสาร (บานทึบ) 
- ส านักปลัด อบต.แวงน้อย 
มีตู้ใช้ส าหรับจัดเก็บเอกสาร
ของทางราชการ 

- ส านักปลัด   2  หลัง 10,000 - - การจัดเก็บเอกสารของ 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด อบต.แวงน้อย
มีตู้เพียงพอส าหรับการ
จัดเก็บเอกสาร 

- ส านักปลัด 

5 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร (บานทึบ) 

- กองคลัง  อบต.แวงน้อย   
มีตู้ใช้ส าหรับจัดเก็บเอกสาร
ของทางราชการ 

- กองคลัง   2  หลัง 10,000 - - การจัดเก็บเอกสารของ 
กองคลัง 

กองคลัง อบต.แวงน้อยมีตู้
เพียงพอส าหรับการ
จัดเก็บเอกสาร 

- กองคลัง 

6 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร  
(ชนิดบานเลื่อนกระจก) 

- กองการเกษตร มีตู้ใช้
ส าหรับจัดเก็บเอกสาร 
 

- กองการเกษตร 
   1  หลัง 

5,000.00 - - การจัดเก็บเอกสารของ 
กองการเกษตร 

กองการเกษตร อบต.แวง
น้อยมีตู้เพียงพอส าหรับ
การจัดเก็บเอกสาร 

- กองการเกษตร 

7 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร  
(ชนิดบานเลื่อนกระจก) 

- ศพด.บ้านนาจาน มีตู้ใช้
ส าหรับจัดเก็บเอกสาร 
- ศพด.บ้านหนองแขม มีตู้ใช้
ส าหรับจัดเก็บเอกสารของ
ทางราชการ 
 

- กองการศึกษา 
   4  หลัง 

20,000 - - การจัดเก็บเอกสารของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดมีตู้เพียงพอส าหรับ
การจัดเก็บเอกสาร 

- กองการศึกษา 

8 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์ 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์พร้อมจอและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง 
 

จ านวน  1  ชุด 100,000 - - ประสิทธิภาพในการจัด
อบรมสัมมนางานต่างๆ 
ของ อบต.แวงน้อย  

อบต.แวงน้อยมีเครื่องฉาย 
ฉายโปรเจคเตอรส์ าหรับ
งานอบรมสัมมนาต่างๆ 

- ส านักปลัด 

9 โครงการจัดซื้อรถตู้ - เพื่อจัดซื้อรถตู้ จ านวน  1  คัน 1,500,000 - - ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ          
อบต.แวงน้อย 

อบต.แวงน้อย มีรถตู้
ส าหรับกรณีการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ 
 

- ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
10 โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน 

ข้าราชการ 
-เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน
ส าหรับบุคลากรที่บรรจุใหม่
หรือโอนย้าย 
 

-โต๊ะท างาน  1  ตัว 5,000 - 
 

- 
 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
อบต.แวงน้อย 

อบต.แวงน้อย มีโต๊ะ
เพียงพอส าหรับข้าราชการ/
พนักงาน  อบต.แวงน้อย 

- ส านักปลัด 

11 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน 

-เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน
ส าหรับหรับบุคลากรที่บรรจุ
ใหม่หรือโอนย้าย   
และที่ช ารุด 
 

-เก้าอี้ส านักงาน 
  3  ตัว 

4,000 - 
 

- 
 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
อบต.แวงน้อย 

อบต.แวงน้อย มีเก้าอ้
ส านักงานเพียงพอส าหรับ
ข้าราชการ/พนักงาน  อบต.
แวงน้อย 

- ส านักปลัด 

                                                                  
12 

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงานพร้อม 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร     
ของ อบต.แวงน้อย  

จ านวน   4  ชุด 
- ส านักปลัด 3  ชุด 
- กองคลัง    1  ชุด 

80,000 - - การปฏิบัติงานของ 
อบต.แวงน้อย 

อบต.แวงน้อยมี 
คอมพิวเตอร์  เพียงพอ
ส าหรับพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน  

อบต.แวงน้อย 

13 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร         
ของ อบต.แวงน้อย  

- จ านวน 5  เครื่อง 
- ส านักปลัด 2 เครื่อง 
- กองการศึกษา 2 เครื่อง 
- กองช่าง 1  เครื่อง 
 

50,000 - - การปฏิบัติงานของ 
อบต.แวงน้อย 

อบต.แวงน้อยมี 
เครื่องพิมพ์ เพียงพอ
ส าหรับพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน  

อบต.แวงน้อย 

14 โครงการจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร         
ของ อบต.แวงน้อย  
 

- ส านักปลัด  1  คัน  800,000 - - ผลการปฏิบัติราชการ 
อบต.แวงน้อย 

อบต.แวงน้อย  มีรถ
ส านักงานเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

- ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
15 โครงการจัดซื้อรถ

กระเช้า  
- เพื่อจัดซื้อรถกระเช้า
ส าหรับออกปฏิบัติหน้าท่ี
ของกองช่าง  
 

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

กองช่าง  มีรถกระเช้าไว้
ส าหรับงานด าเนินงานต่าง 

- กองช่าง 

16 โครงการจัดซื้อรถตู้ - เพื่อจัดซื้อรถตู้ส าหรับ
การเดินทางเป็นหมู่คณะ
ของ อบต.แวงน้อย 
 

จ านวน  1  คัน 1,500,000 - - ผลการปฏิบัติงาน อบต.
แวงน้อย 

อบต.แวงน้อย  มีรถตู้ไว้
ส าหรับการเดินทางเป็น
หมู่คณะ  

- ส านักปลัด 

17 โครงการจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล 
 

- เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง 

จ านวน  1 เครื่อง 7,000 - - การปฏิบัติงานของกอง
ช่าง 

-กองช่างมีกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 
 

-กองช่าง 

18 โครงการจัดซื้อเครื่อง   
ตบดิน 

เพื่อการออกซ่อมแซมถนน
ในพื้นที่ต าบลแวงน้อย 

จ านวน  1  เครื่อง 25,000 - - -การปฏิบัติงาน  ของ 
อบต.แวงน้อย 

- อบต.แวงน้อยมีเครื่อง
ตบดินไว้ใช้ส าหรับการ
ออกซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
เสียหาย 
 

-กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  
 

 แนวทางการพัฒนา  8.3   พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาท้องถิ่น    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
 
1 
 
 
 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ 
อบต.ละหานนา 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น              
อ าเภอแวงน้อย 
 

ปีละ  1 ครั้ง  
 

25,000 25,000 25,000 ผลการด าเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ท้องถิ่นอ าเภอแวงน้อย 

หน่วยงานท้องถิ่นอ าเภอแวง
น้อยมีสถานท่ีกลางในการรวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างระดับอ าเภอ 

-ส านักปลัด 

 
2 
 
 
 

โครงการ  อบต.พบ
ประชาชน  

-เพื่อการให้บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 
-เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน  

หมู่ 1 - 13 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการจัดเก็บ
ภาษีได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนท่ีเข้าร่วมการ

ประชาคม 

-อบต.แวงน้อยสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพิ่มขึ้น  
-อบต.แวงน้อย สามารถ
แก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่าง
ตรงจุด 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การทบทวนและจัดท าแผน
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
-เพื่อด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในพ้ืนท่ี 

หมู่ 1-13  50,000 50,000 50,000 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ต าบล       
แวงน้อยมีการทบทวนจัดท า
แผนชุมชนครบทุกหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

 
83 

 

ผ.01 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2  แบบ  ผ.02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 

1 โครงการขอรับการสนับสนุนแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ าเภอแวงน้อย  
จังหวัดขอนแก่น 

300,000 - - 300,000 กองการศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแวงน้อย - หนองแวงห้วยทราย 7,000,000 7,000,000 - 14,000,000 กองช่าง 
3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน ปุาเปูง  

หมู่ 8 ต าบลแวงน้อย  ถึง บ้านหนองสะแบง   
3,000,000 3,000,000 4,000,000 10,000,000 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านโนนศิลา   
หมู่ 9  ต าบลแวงน้อย ถึง บ้านโคกใหญ่  ต าบลก้านเหลือง   

3,000,000 3,000,000 2,000,000 8,000,000 กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกหนองท าเลโคกตลาดใต้   หมู่ 9  บ้านโนนศิลา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 กองช่าง 
6 โครงการวางท่อส่งน้ าหนองท าเลโคกตลาดใต้  หมู่ 9  บ้านโนนศิลา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 กองช่าง 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 13 บ้านหนองแขม  2    gช่ือม   หมู่ 9  บ้านโนนศิลา 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000 กองช่าง 
8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองหญ้าปล้อง - โนนขี้เหล็ก    - หนองหอย  6,000,000 6,000,000 6,000,000 18,000,000 กองช่าง 
9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองแขม-โนนศิลา - ปุาเปูง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 18,000,000 กองช่าง 
10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย หนองหอย - โคกกลาง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 21,000,000 กองช่าง 
11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองแขม - บะแหบ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 กองช่าง 
12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย  กุดรู-หนองหญ้าปล้อง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 กองช่าง 
13 โครงการขุดลอกหนองศาลเจ้า (หนองท าเล) หมู่ 2 บ้านดอนหัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 กองช่าง 
14 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยทรายหมู่ 10  บ้านนาจาน  800,000 - - 800,000 กองช่าง 
15 โครงการขุดลอกหนองละเลิงทุ่ม  หมู่  11  บ้านโนนข้ีเหล็ก 1,000,000 - - 1,000,000 กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 
16 โครงการขุดลอกล าห้วยโสกรัง  หมู่ 13  บ้านหนองแขม 2  1,000,000 - - 1,000,000 กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น (ล าห้วยขอนขว้าง)หมู่ 9 บ้านโนนศิลา 800,000 - - 800,000 กองช่าง 
18 โครงการขุดลอกล าห้วยโสกรัง  หมู่ 9  บ้านโนนศิลา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกหนองหินล่อง  หมู่ 9  บ้านโนนศิลา   1,000,000 1,000,000 500,000 2,500,000 กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกหนองโสกรัง  หมู่  5  บ้านอีโล   3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000 กองช่าง 
21 โครงการขุดลอกล าห้วยโสกรัง  หมู่ 5 บ้านอีโล  ถึงล าห้วยโสกรัง  เขตบ้านหนองแขม  

หมู่ 13   
1,500,000 - - 1,500,000 กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า ล าห้วยนา  หมู่ 4  บ้านกุดรู   800,000 - - 800,000 กองช่าง 
24 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าล าห้วยตะกั่ว  หมู่  3  บ้านหนองแขม  800,000 - - 800,000 กองช่าง 
25   โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าล าห้วยสะแกราษฎร์ หมู่ 3 บ้านหนองแขม 800,000 - -  กองช่าง 
26 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าล าห้วยนา  หมู่ 2  บ้านดอนหัน   800,000 - - 800,000 กองช่าง 
27 โครงการขุดลอกหนองอีโล  หมู่ 5  บ้านอีโล 3,000,000 - - 3,000,000 กองช่าง 
28 โครงการขุดลอกหนองละเลิง  หมู่ 4  บ้านกุดรู 1,000,000 - - 1,000,000 กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 



 
 

 
 
 
 
 
 

3.2.3  แบบ  ผ.03   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                       
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง 2562)   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารรูปการ  
ชุมชนเมืองและชนบทอย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ 

4 1,100,000 4 1,100,000 4 1,100,000 12 3,300,000 

1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและระบบเครือข่าย
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  

4 240,000 4 240,000 4 240,000 12 720,000 

1.3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัย การสร้างวินัยจราจรสร้างความ
ร่วมมือในการจัดระเบียบชุมชน การลดอุบัติเหตุใน
เขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

3 360,000 2 60,000 2 60,000 7 480,000 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ  

4 90,000 4 90,000 4 90,000 12 270,000 

รวม 15 1,790,000 14 1,490,000 14 1,490,000 43 4,770,000 
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แบบ  ผ.03 



 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง  2562 )   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2.1 โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน
และท่ัวถึง 

34 4,650,000 40 5,260,000 43 5,600,000 117 15,510,000 

2.2 พัฒนาพ้ืนที่และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

2.3 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการพัฒนา
ระบบ และรักษาความสะอาดของครอบครัว/ชุมชน/ตลาด 
ทางระบาย การก าจัดของเสีย 
 

2 390,000 6 1,200,000 6 1,200,000 14 2,790,000 

รวม  37 5,070,000 47 6,490,000 50 6,380,000 134 18,390,000 
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แบบ  ผ.03 



 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง  2562 )   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน         
ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุก
เพศทุกวัยอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

11 4,472,000 8 4,062,000 8 4,062,000 27 12,596,000 

3.2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่
ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและการกีฬา/
นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  

5 480,000 5 480,000 5 480,000 15 2,520,000 

3.3 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  12  ประการ 4 120,000 4 120,000 4 120,000 12 360,000 

3.4 เพิ่มพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรม
อาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและ
สังคม  

2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000 

3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาค
ประชาชน  และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ในชุมชนท้องถิ่น 

3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000 

รวม 25 5,242,000 22 5,832,000 22 5,832,000 69 15,986,000 
 

 
 

88 
 

แบบ  ผ.03 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง  2562 )   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เหมาะสม             
และการบริหารจัดการ อนุรักษ์  ฟื้นฟู เพิ่มพ้ืนที่ปุา            
ปุาชุมชน ปุาต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน  
 

5 280,000 5 280,000 5 280,000 15 840,000 

4.2 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าใต้ดิน 
และการบริการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 

4 1,050,000 18 4,200,000 31 
 

6,850,000 53 12,100,000 

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  
และน้ าเสีย  
 

3 200,000 3 200,000 3 200,000 9 600,000 

 
รวม 

12 1,530,000 26 4,680,000 39 7,330,000 77 13,540,000 
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แบบ  ผ.03 



 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง  2562 )   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
  

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  
5.1 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน  สนับสนุนและพัฒนาการประกอบ
อาชีพ  การพัฒนาทักษะฝีมือ  ตามศักยภาพของ
ประชาชนสามารถแข่งขันได้ 
 

3 130,000 3 130,000 3 130,000 9 390,000 

5.2 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ 
 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

5.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้   การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับพื้น 
 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

 
รวม  

5 260,000 5 260,000 5 260,000 15 780,000 
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แบบ  ผ.03 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง  2562 )   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
 

3 590,000 3 590,000 3 590,000 9 1,770,000 

6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและ
เข้าถึงอย่างเท่าเทียม 
 

3 9,650,000 3 9,650,000 3 9,650,000 9 28,950,000 

6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัค
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชน  
 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

6.4  เฝูาระวัง ปูองกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และ
การเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
 

3 80,000 3 80,000 3 80,000 9 240,000 

รวม  10 10,420,000 10 10,420,000 10 10,420,000 30 31,260,000 
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แบบ  ผ.03 



 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง  2562 )   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่   7   การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  จิตร
สาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน  
 

2 30,000 2 30,000 2 30,000 6 90,000 

7.2 อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
 

4 230,000 4 230,000 4 230,000 12 690,000 

7.3 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
 

2 120,000 2 120,000 2 120,000 6 360,000 

รวม 8 380,000 8 380,000 8 380,000 24 1,140,000 
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แบบ  ผ.03 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  ถึง  2562 )   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่8   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
8.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 

2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000 

8.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึน
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
 

18 7,266,000 3 650,000 3 650,000 23 8,566,000 

8.3  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  
ส่งเสริมให้ประชาชะนีส่วนร่วมในการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น  
 

3 105,000 3 105,000 3 105,000 9 315,000 

 
รวม 

23 7,626,000 8 1,055,000 8 1,055,000 39 9,741,000 

รวมทั้งสิ้น 135 
 

32,318,000 140 29,605,000 156 32,597,000 431 94,522,000 
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แบบ  ผ.03 



 
 

 

 

 
 
 

ส่วนที่ 4  
แนวทางการติดตามประเมินผล 
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4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว0 600  ลงวันที่  29  
มกราคม   25 59  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โดยใช้แบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

 

(1) แบบประเมินผลแผนพัฒนาโดยใช้แบบรายงาน  
แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) แบบติดตามแผนพัฒนาโดยใช้แบบรายงาน  
แบบที่ 2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3) แบบประเมินผลแผนพัฒนาโดยใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์  
 

ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อบต. ราย
ไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ปี 
(ภายใน 
ธันวาคม) 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  การ
ก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้

แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1  แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.ใน
ภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ 1 ปี 
(ภายใน 

ธันวาคม) 
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ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ(ต่อ) 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

คณะติดตาม
ฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วันนับตั้งแต่รับ
รายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.ภายในธันวาคม 
2.ประกาศไม่น้อย
กว่า30วัน 

 

 
 
 

ค าชี้แจง:  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .................................................................................................................................. 

 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น( swot)เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น   

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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การวัด และการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด  :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ  
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก ม/ี ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 

 
 

ค าชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตรมและรายงานผลการ

ด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

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  3  ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . รวม 

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 :พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้
ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

เกณฑ์การพิจารณา :พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า แผน
ยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่  1……  ปีที่  2……  ปีที่  3…..  รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xxx xx xxx xx xxx xx xxxx 
2.         
3.         
ฯลฯ....         

รวม         

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 



 
 

97 
5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 

เกณฑ์การพิจารณา : 
1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มข้ึนมากน้อย

เพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ  
2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

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 เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดงให้
เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น  
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 
2.      
3.      
ฯลฯ....      
รวม     - 
 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเป็น
อย่างไร 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มีการ

ยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

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

ค าชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน....................................................................  

ส่วนที่ 2ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี.................. 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 
3.  xxx xxx 
ฯลฯ........... xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 
เกณฑ์การพิจารณา : หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดง
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด  
 

 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ อปท. ..............ใน
ภาพรวมส่วนที่ 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  

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอปท..........................ในภาพรวม 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท........................................ 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.....................................ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ประเด็น พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม 

xxx   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

xxx   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

xxx   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  xxx   
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์การพิจารณา :ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด  
 
 
 

ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน.......................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)  

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 
 
 
 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหแวงน้อย ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
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ส่วน 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อปท....................................หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงาน อปท................................ ในการพัฒนาด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละ
ด้านที่ก าหนดไว้)โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ท่านให้คะแนน อปท.เท่าใดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง(คิดเป็น
ร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /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 าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
 

2.) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง.........(ตัวอย่าง) เส้น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา :เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่

วัดเพ่ิมแสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ เกณฑ์มนการพิจารณาจะ
พิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท.สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนหรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมาก
ที่สุด 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามป ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10 
 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
25 
 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
65 
 

3.1 วิสัยทัศน์ 
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

3.4 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

3.5 ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(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 ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการด าเนินการบรรลุ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

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
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน 

    - 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
เฉพาะของพ้ืนที่ 
   -   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 
○ ตัวช้ีวัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเปูาประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเปูาประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - 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 าเร็จของเปูาประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯที่เก่ียวข้อง 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ 
        ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้  
 



 
 

 

 

 
 


