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  ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
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  ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 

            ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  เป็นเขตการปกครองของอ าเภอสมเด็จ  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่ท าการตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวง  หมู่ที่  1  ต าบลหนองแวง   อ าเภอสมเด็จ   จังหวัดกาฬสินธุ์  มีหมู่บ้านที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 16 หมู่บ้าน  ห่างจากที่ท าการอ าเภอสมเด็จ  ประมาณ  3  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอสมเด็จ         มีอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงดังนี้ 

 -  ทิศเหนือ     ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมเด็จ   อ าเภอสมเด็จ    จังหวัดกาฬสินธุ์   

 -  ทิศใต้     ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลนาจารย์   และเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภูปอ    อ าเภอเมือง                 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 -  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมเด็จ   อ าเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์     และเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง   อ าเภอนามน   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 - ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนามะเขือ   อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    1.2 พื้นที่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ   77  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 49,125  ไร่   หรือมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด  จ านวน  24,018  ไร่   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  และเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย 
   1.3 สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลหนองแวง    ส่วนมากเป็นพื้นที่สูง  อยู่ด้านทิศใต้ของต าบล  ระดับความสูง
ประมาณ   210  เมตร   ซึ่งสลับกับลูกคลื่นลอนลาด  ส่วนมากบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ท าไร่  จะมีพ้ืนที่ท านาเป็นส่วนน้อย   
ส่วนด้านตอนบนของต าบลคือด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   จะพบว่าเป็นพ้ืนที่ราบซึ่งมีความเหมาะสมปาน
กลางในการปลูกข้าว  ส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่การเกษตร   

จ านวนประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น   10,070   คน    แยกเป็นชาย    4,992   คน     หญิง   5,078  คน     มีจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด จ านวน     2,961   ครัวเรือน         

ประกอบอาชีพหลักส่วนใหญ่     คือ  ท าไร่ ,ท านา   
                     1.3.1 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัด  
  1.3.2 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตาม  ฤดูกาล
เกษตรมักไม่ได้ท าการเกษตรตรงตามฤดูกาล 
  1.3.3 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง 
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๒.ด้านการเมืองการปกครอง 

 ต าบลหนองแวงมีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  16  หมู่บ้าน    โดยมี   นายโสฬส  สังรวมใจ   
เป็นก านันต าบลหนองแวง   เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  16  หมู่บ้าน ดังนี้ 

           หมู่ที่  1   บ้านหนองแวง                      นายโสฬส   สังรวมใจ              เป็นก านันต าบลหนองแวง 
                        นางพิชญา   ทุมมาวัตร            เป็นสมาชิก  อบต. 
                         นายยิ่งสนัติ  แก้วทอง             เป็นสมาชิก  อบต. 

           หมู่ที่  2   บ้านหนองขาม                       นายมนตรี  ไพรัตน์           เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นายธัชชยั   ประชานันท์          เป็นสมาชิก  อบต. 
                            นายวิรุตร ์  ค าสุนทร   เป็นสมาชิก  อบต.     

           หมู่ที่  3 บ้านสร้างแก้ว                        นายถาวร    นาสมจิตร    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นายบุญเพ็ง  สุวรรณศรี            เป็นสมาชิก อบต. 
       นายบุญโฮม   สภา   เป็นสมาชิก  อบต.  

            หมู่ที่  4   บ้านโคกกลาง     นายไหม     มาตรา   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นายประเด็จ  สัตรัตน์             เป็นสมาชิก  อบต. 
                            นายสมร  ค ามะลิ    เป็นสมาชิก  อบต. 

            หมู่ที่  5 บ้านโนนชาด                         นายณรงค์   ถิตย์เจือ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นายวิรัตน์   แก้วสีนวล             เป็นสมาชิก  อบต. 
                            นายสุปัน   สังรวมใจ    เป็นสมาชิก  อบต. 

            หมู่ที่  6  บ้านค าไผ่          นายประดิษฐ์    สุวลักษณ์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นายวิเชียร     พลทามูล             เป็นสมาชิก  อบต. 
                            นายทองสา   ขันประกอบ   เป็นสมาชิก  อบต. 

           หมู่ที่  7  บ้านหนองผ้าอ้อม   นายบุญยัง   ศรีวาปี    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นางสาวพรรณี  รัฐไชย      เป็นสมาชกิ อบต.(รองประธานสภาฯ) 
                            นายบุญสง่   สารผล                เป็นสมาชิก  อบต. 

           หมู่ที่  8 บ้านโนนชาด    นายชม  สารผล    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นายพรม  สารผล    เป็นสมาชิก  อบต. 
                            นายมงคลชัย   ไร่รัตน์       เป็นสมาชิก  อบต  

          หมู่ที่  9  บ้านหนองแวง  นายสัมพันธ์   เหลี่ยมสิงขร   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นางสาวรชันก  กุมภี    เป็นสมาชิก  อบต. 
                            นายประหยัด    อิ่มพร   เป็นสมาชิก อบต. 

         หมู่ที่  10  บ้านพรสวรรค์    นายสาคร   บังขุนทด    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นายบุญลน้   บริบูรณ์    เป็นสมาชิก  อบต. 
                                                                  นายค าสิงห์   แก้วคูนอก    เป็นสมาชิก อบต. 
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          หมู่ที่  11  บ้านดงค า           นายสมคิด  อันชัยศรี    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นางสาวทัศนีย์  เวียงนนท์    เป็นสมาชิก อบต. 
                            นายพล    ค าสมหวัง     เป็นสมาชิก  อบต. 
          หมู่ที่  12  บ้านหนองผ้าอ้อม   นายวิชา   ภูศร ี    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นายช่วย   โชสูงเนิน    เป็นสมาชิก  อบต. 
                            นายทองจันทร์   พลลาภ    เป็นสมาชิก อบต. 
          หมู่ที่  13  บ้านสร้างแก้ว        นายนุกูล  จงสิทธิ์    เป็นผู้ใหญ่บ้า  
                                  นายเหรียญชัย  ธาน ี    เป็นสมาชิก  อบต. 
          หมู่ที่  14   บ้านประชาสามัคคี     นายบุญเลิศ    สุภารีย ์    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                            นายค าปน   ค ามูล    เป็นสมาชิก  อบต. 
                            นายทองสา    สุระเสน    เป็นสมาชิก อบต. 
          หมู่ที่  15    บ้านโนนชาด                       นายถาวร    เนตรเสนา    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                             นายอุดม   วิชาชัย                  เป็นสมาชิก  อบต. 
                             นายธรรมณี   ชินลา         เป็นสมาชิก อบต.  
          หมู่ที่  16    บ้านหนองแวง             นางเพ็ชรจันทร์  ฉายประดิษฐ์    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                             นางสาววนิดา   เขจรสัตย์    เป็นสมาชิก  อบต. 
                             นายประดิษฐ์    อ่ิมทรัพย์    เป็นสมาชิก  อบต. 
                              นางสาวพิกุล    มอศิริ    เป็นแพทย์ประจ าต าบล    
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๓.ด้านประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น   10,070   คน แยกเป็นชาย    4,992  คน  หญิง   5,078  คน   มทีั้งหมด    2,961   ครัวเรือน    
ดังนี้                     ข้อมูล  ณ   เดือน  กันยายน  2559 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวมประชากร 

1 บ้านหนองแวง 221 268 268 536 
2 บ้านหนองขาม 288 370 382 752 
3 บ้านสร้างแก้ว 186 316 368 684 
4 บ้านโคกกลาง 194 391 405 796 
5 บ้านโนนชาด 194 377 370 747 
6 บ้านค าไผ่ 246 378 395 773 
7 บ้านหนองผ้าอ้อม 238 372 378 750 
8 บ้านโนนชาด 270 524 511 1,035 
9 บ้านหนองแวง 250 437 456 893 

10 บ้านพรสวรรค์ 65 100         108 208 
11 บ้านดงค าพัฒนา 136 213         215 428 
12 บ้านหนองผ้าอ้อม 181 311 324 635 
13 บ้านสร้างแก้ว 207 310 293 603 
14 บ้านประชาสามัคคี 103 123 125        248 
15 บ้านโนนชาด 135 272 292 564 
16 บ้านหนองแวง 152 219 207 426 

 รวม 3,078 4,981 5,097 10,078 
 
๔.สภาพทางสังคม 
3.1.1 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 10  แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล 
      1. โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล     ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี   1 
      2. โรงเรียนหนองขามวิทยา      ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี   2 
      3. โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว        ต้ังอยู่ในเขตหมู่ท่ี   3 
      4. โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ         ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี   4 
 5. โรงเรียนบ้านค าไผ่          ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี   6 
 6. โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม         ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี   7 
 7. โรงเรียนบ้านบ้านโนนชาด (สาขาส่วนป่าสมเด็จย่อยที่ 1) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี   10 
                        8. โรงเรยีนบ้านบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยท่ี 2) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี   11 
                        9. โรงเรยีนบ้านบ้านโนนชาด     ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี   15 
                       10.โรงเรยีนแก้วเสด็จพิทยาคม  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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สาธารณสุข 

-  การสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ๑แห่ง  ซึ่งได้ให้บริการแบบผสมผสาน  คือการ 
รักษาพยาบาล การสุขาภิบาลการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมกันกับการสาธารณสุขมูลฐาน 
 - ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑  แห่ง  นอกจากนี้ยังมีหน่วย อสม. แต่ละหมู่บ้านเพ่ือบริการขั้นมูลฐานของการ
รักษาพยาบาล  ในพ้ืนที่ต าบลหนองแวงไม่มีโรคระบาดรุนแรงเกิดข้ึนใน 

๕.ระบบบริการพื้นฐาน 

          การคมนาคม ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าท่ีควร  ถึงแม้มีถนนที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ แต่ก็ยังมีถนนหลายสาย         
ที่จะต้องได้รับการปรับปรุง  ถนน ภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตแต่ยังครบทุกเส้น  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็น
ถนนลาดยางหรือ คสล. ไมม่ีรถโดยสารวิ่งระหว่างหมู่บ้าน- ตัวอ าเภอ 
การไฟฟ้า  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  มีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะเขตที่
อยู่ห่างไกลรอบนอก   การให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ในเขตหมู่บ้านยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   มีประปาหมู่บ้านอยู่  จ านวน  9  แห่ง  แต่ยังขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้    
ที่สะอาด ซึ่งยังต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นตลอดเมื่อถึงฤดูแล้ง การบริการน้ าประปาหมู่บ้านมีบาง หมู่บ้านยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกท้ังไม่มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้นอกฤดูฝน   ซึ่งเป็นปัญหาท าให้ขาดแคลนน้ าสะอาดในการอุปโภค 
บริโภค  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงมีมีโครงการที่จะประสานกะหน่วยงานราชการที่     มีหน้าที่เก่ียวกับการ
จัดท าประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว   
 

๖.ระบบเศรษฐกิจ 

การเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกอ้อย  
การประมง ประชาชนมีการเพาะเลี้ยงสัตย์น้ าเพ่ือรับประทานในครัวเรือนไม่ได้ประกอบเป็นอาชีพ 
การปศุสัตว์ ประชาชนมีอาชีพเสริมเป็นการเลี้ยงสัตย์ อาทิเช่น โค กระบือ สุกร ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น 
อุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือการเย็บผ้า ทอผ้า  
การพาณิชและกลุ่มอาชีพ มีร้านค้าประชารัฐ จ านวน ๒ ร้าน มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้าไหม 
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสาดพับลายสวย กลุ่มข้าวอินทรี กลุ่มผ้าพ้ืนเมือง กลุ่มธนาคารข้าว 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาต้นกก  
แรงงาน ประชาชนในวัยแรงงานส่วนใหญ่ไปท างานโรงงาน  
 

๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านชุมชน  
หมู่ที่ 1 มี 231 ครัวเรือน มีพ้ืนที่  855 ไร่ 
หมู่ที่ 2 มี 288 ครัวเรือน มีพ้ืนที่  2,630 ไร่ 
หมู่ที่ 3 มี 186 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 1,510 ไร่ 
หมู่ที่ 4 มี 194 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 4,200 ไร่ 
หมู่ที ่5 มี 194 ครัวเรือน   มีพ้ืนที่ – ไร่  (ไม่ส่งข้อมูล) 
หมู่ที่ 6 มี 246 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 2,703 ไร่ 
หมู่ที่ 7 มี 238 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 2,621 ไร่ 
หมู่ที่ 8 มี 270 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 2,000 ไร่ 
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หมู่ที่ 9 มี 250 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 1,870 ไร่ 
หมู่ที่ 10 มี 65 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 1,500 ไร่ 
หมู่ที่ 11 มี 136 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 500 ไร่ 
หมู่ที่ 12 มี 181 ครัวเรือน   มีพ้ืนที่ – ไร่  (ไม่ส่งข้อมูล) 
หมู่ที่ 13 มี 207 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 1,760 ไร่ 
หมู่ที่ 14 มี 103 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 355 ไร่ 
หมู่ที่ 15 มี 135 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 1,070 ไร่ 
หมู่ที่ 16 มี 152 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ 624 ไร่ 
 

ข้อมูลด้านการเกษตร 
หมู่ที่ 1 มีการท านาปี 115 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1.017ไร่  ท าไร่อ้อย 5 ครัวเรือน  พ้ืนที่เพาะปลูก 212 ไร่ 

    การปลูกมันส าปะหลัง 22 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 165ไร่  ปลูกยาสูบ 9 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 27 ไร่ 
    สวนยางพารา 4 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 32 ไร่  ปลูกแตงโม 4 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 24 ไร่ 
   ท าสวนผัก 22 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 69 ไร่ ปลูกเห็ดฟาง 29 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 87 ไร่ 
   ท าการเพาะปลูกอ่ืนๆ เช่นผลไม่ มะนาว  5 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 87 ไร่ 
   มีแหล่งน้ า 1 แห่ง 

หมู่ที่ 2 มีการท านาปี 50 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 1,250ไร่ ปลูกยาสูบ 13 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 10 ไร่  ท าไร่
อ้อย 1 ครัวเรือน  พ้ืนที่เพาะปลูก 10 ไร่  ท าไร่มันส าปะหลัง 10 ครัวเรือน  พ้ืนที่เพาะปลูก 85 ไร่ ปลูกแตงโม
เมล็ด  5 ครวัเรือน พื้นที่เพาะปลูก  14 ไร่ ปลูกมะเขือเทศเมล็ด 3 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 4 ไร่  

    มีแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตร 2 แห่ง 
หมู่ที่ 3 มีการท านาปี 120 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 2,000 ไร่ ท าไร่อ้อย 8 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 300 ไร่            

ไร่มันส าปะหลัง 30 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 200 ไร่ 
 มีแหล่งน้ าใช้เพ่ือการเกษตร 2 แห่ง 
หมู่ที่ 4 ท านาปี 157 ครวัเรือน พื้นที่เพาะปลูก 1,933 ไร่  ไร่มันส าปะหลัง 80 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 300 ไร่      

ไร่อ้อย 40 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 300 ไร่  
     ไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
หมู่ที่ 6 ท านาปี 154  ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1,200 ไร่ ไร่มันส าปะหลัง 50 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 120 ไร่     

ไร่อ้อย 20 ครัวเรือน  พ้ืนที่เพาะปลูก 150 ไร่  ปลูกถ่ัวลิสง  5 ครวัเรือน  พ้ืนที่เพาะปลูก 5 ไร่ ปลูกอ้อย 20 
ครัวเรือน  พ้ืนที่เพาะปลูก 150  ไร่  ปลูกแตงโม 20 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 60 ไร่ 

       มีแหล่งน้ าใช้เพ่ือการเกษตร 1 แห่ง 
หมู่ที่ 7  ท านาปี 45ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 500 ไร่  ท าไร่มันส าปะหลัง 10 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 50 ไร่        

ท าไร่อ้อย  3  ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 100 ไร่ ท าสวนมะม่วง  6  ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 50 ไร่ 
      มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  1 แห่ง 
หมู่ที่ 8 ท านาปี 166 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 1,200 ไร่  ไร่มันส าปะหลัง 71 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 150 ไร่        
ท าไร่อ้อย 4 ครัวเรือน  พ้ืนที่เพาะปลูก 100 ไร่ 
   มีแหล่งน้ าใช้เพ่ือการเกษตร 2 แห่ง 
หมู่ที่ 9 ท านาปี 150 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 1,500ไร่  
      ไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
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 หมู่ที่ 10 มีการท านาปี 44 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1,000 ไร่  ไร่มันส าปะหลัง 44 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 

3,400 ไร่  ปลูกถ่ัวฝักยาว 4 ครัวเรือน  4 พ้ืนที่เพาะปลูก 4 ไร่ ปลูกผักสวนครัว 20 ครัวเรือน                    
พ้ืนที่เพาะปลูก 15 ไร่ 

 มีแหล่งน้ าใช้เพื่อการเกษตร 1 แห่ง 
หมู่ที่ 11 มีการท าไร่มันส าปะหลัง  95 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 1,500 ไร่  ท าไร่อ้อย 7ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 

150ไร่  ปลูกแตงโม 9 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 9 ไร่ 
     ไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
หมู่ที่ 12 ท านาปี 180  ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 500 ไร่ 
       ไมมี่แหล่งน้ าใช้เพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 13 ท านาปี 138 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 1,510 ไร่  ท าไร่มันส าปะหลัง 10ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 115 ไร่        

ท าไร่อ้อย  7  ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 135 ไร่ 
      ไมมี่แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   
หมู่ที่ 14 มีการท านาปี  74 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 150 ไร่ ท าไร่อ้อย 1 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 20 ไร่              

มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  2 แห่ง 
หมู่ที่ 15 ท านาปี 116  ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 465 ไร่  ท าไร่อ้อย 10 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 170 ไร่ ปลูกมัน

ส าปะหลัง 70 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 500 ไร่                
        มีแหล่งน้ าใช้เพ่ือการเกษตร 1 แห่ง 
หมู่ที่ 16  ท านาปี 65 ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 584 ไร่   
      ไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   
 

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ประชาชนยังขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากไม่มีระบบชลประทาน  ใช้น้ าจากสระน้ าที่ต้นเขินมีปริมาณน้ าไม่
เพียงพอในการท าการเกษตร ใช้น้ าฝนในการท าการเกษตรเป็นหลัก 
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
การนับถือศาสนา ประชากรในเขตต าบลแจนแลนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด ๑๓  แห่ง  ส านักสงฆ์  3  แห่ง ได้แก่ 
                           1. วัดวงศ์สว่างธิวราราม   อยู่ในเขตหมู่ที่  2 
        2. วัดหนองแวงศิลาราม   อยู่ในเขตหมู่ที่  9 
        3. วัดสว่างอารีย์    อยู่ในเขตหมู่ที่  15 
        4. วัดนิมิตเมธาวาส    อยู่ในเขตหมู่ที่  3 
        5. วัดสระเกษ    อยู่ในเขตหมู่ที่  7 
        6. วัดเวฬุวนาราม    อยู่ในเขตหมู่ที่  6 
 7. วัดมัชณิมวาส    อยู่ในเขตหมู่ที่  4 
 8. วัดศิริธรรมาราม    อยู่ในเขตหมู่ที่  10 
 9. วัดดงค าพัฒนาราม   อยู่ในเขตหมู่ที่  11 
 10. วัดเทพวิสุธาราม  (ที่พักสงฆ์) อยู่ในเขตหมู่ที่  12   
 11. วัดป่าถาวรธรรมชาติ (บา๋เติ่งเหลิ่ง)   อยู่ในเขตหมู่ที่  6 
 12.วัดป่าวิจิตรพัฒนาราม(โคกเด็กน้อย) อยู่ในเขตหมู่ที่  8 
 13.วัดป่าศรัทธารวม อยู่ในเขตหมู่ที่  13 
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ประเพณีและงานประจ าปี  
  ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการจักสานไม้ไผ่ หมอสมุนไพร การนวด ทอผ้าพื้นเมือง 
 มีภาษาอีสานเป็นภาษาถ่ิน 
สิ้นค้าพ้ืนเมืองของที่ระลึก 
 มีเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากอุสาหกรรมในครัวเรือน  สื่อกก  
 ๙.ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทรัพยากรน้ า  มีแหล่งน้ าธรรมชาติส าคัญ  17  แห่ง  ประชากรใช้ในการเกษตรและประมง  ได้แก่ 
 - หนองคูทดบ้านหนองแวง    - หนองคูทดบ้านหนองขาม - หนองแวง 
 - หนองดอนปู่ตา       - หนองค าน้อย            - หนองโคกค าย า 
 - หนองเป้า         - หนองชาดน้อย   - หนองคูทดบ้านค าไผ่ 
 - หนองอีสานเขียว     - หนองโคกเด็กน้อย             - หนองคูสระ 
 - หนองแวงบ้านหนองแวง    - หนองแวงบ้านพรสวรรค์   - หนองห้วยเมย 
           - หนองแย ้               - หนองชาด                         
 
ทรัพยากรป่าไม้  พ้ืนที่ป่าในเขตต าบลหนองแวง มีป่าโคกค าย า และโคกเด็กน้อย พื้นที่ประมาณ ๙๒๘ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นป่า
เบญจพรรณ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2   
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2557-2560) 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 

สรุปผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
1.โครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
 ด าเนินการ วันที่  20-21 พฤศจิกายน  2558  งบประมาณ 4,500 บาท 
 สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
2.โครงการ จัดกิจกรรม 5 ส.  
 ด าเนินการ วันที่  1 มกราคม – 30 กันยายน  2559 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
 สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
3.โครงการ ออกเวทีประชาคมและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงพบประชาชน 
 ด าเนินการ วันที่ 1 – 8 เมษายน 2559 
 งบประมาณ 40,000 บาท 
 สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่ต าบลหนองแวง 16 หมู่บ้าน 
4.โครงการคลองสวยน้ าใส 

ด าเนินการ 1ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
งบประมาณ  330,000บาท 
สถานที่ด าเนินการ  พื้นที่ต าบลหนองแวง 16 หมู่บ้าน 
 

5.โครงการถนนสะอาดบ้านเมืองน่าอยู่ 
ด าเนินการ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 
งบประมาณ 660,000 บาท 
สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่ต าบลหนองแวง 16 หมู่บ้าน 

6.โครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน 
งบประมาณ 50,000 บาท 
สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

7.โครงการตามรอยพ่อส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนินการ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 
งบประมาณ  370,000 บาท 
สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

8.โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอสมเด็จ 
ด าเนินการ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 
งบประมาณ  20,000 บาท 
สถานที่ด าเนินการ อ าเภอสมเด็จ 
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9.โครงการอุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการปกป้องสถาบัน 
ด าเนินการ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 
งบประมาณ 10,000 บาท 
สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

10.โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ด าเนินการ  1 ม.ค. 59 – 3 เม.ย. 59 
งบประมาณ  10,000 บาท 
สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

11.โครงการอุดหนุนใช้ในการจัดกิจกรรมเหล่ากาชาดอ าเภอสมเด็จ 
ด าเนินการ  1 ม.ค. 59 – 3 เม.ย. 59  
งบประมาณ  6,000.-  บาท 
สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

12.โครงการอุดหนุนอ าเภอสมเด็จโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด าเนินการ  1 ธ.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 
งบประมาณ   5,000.-บาท 
สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

13.โครงการอุดหนุนโครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 

 ด าเนินการ  วันที่  1 ส.ค. 2559 – 31 ส.ค. 2559 

 งบประมาณ  2,000  บาท 

 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

14.โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 ด าเนินการ   1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม  2559 

 งบประมาณ  246,000  บาท 

 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  

15.โครงการจัดอบรมทบทวน อปพร. 
 ด าเนินการ  1  มีนาคม  2559 –  30 กันยายน  2559 
 งบประมาณ  100,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  

16.โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบภายในต าบล 
 ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2558 –  30 กันยายน  2559 
 งบประมาณ  180,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
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17.โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2558 –  30 กันยายน  2559 
 งบประมาณ  660,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง 

18.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการส าคัญ 
 ด าเนินการ   1 มกราคม 2559 –  30 เมษายน  2559 
 งบประมาณ  30,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

19.โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 
 ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2558 –  31 ธันวาคม  2558 
 งบประมาณ  50,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

20.โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
 ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2558 –  30 กันยายน  2559 
 งบประมาณ  400,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

21.โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 กันยายน  2559 
 งบประมาณ  40,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง 

22.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 กันยายน  2559 
 งบประมาณ  45,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง 

23.โครงการจัดตั้งห้องพยาบาลประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 กันยายน  2559 
 งบประมาณ  15,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง 

24.โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 
 ด าเนินการ   1 กุมภาพันธ์ 2559  –  31 มีนาคม 2559   
 งบประมาณ  120,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
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25.โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี 
 ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2558  –  30 กันยายน  2559   
 งบประมาณ  100,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

26.โครงการความสัมพันธ์และให้ความรู้ในการพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 ด าเนินการ   1 เมษายน 2559  –  30 กันยายน  2559   
 งบประมาณ  10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

27.โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 ด าเนินการ   1 กุมภาพันธ์  2559  –  30 กันยายน  2559   
 งบประมาณ  10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

28.โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทกลุ่มสตรี 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม  2559  –  30 กันยายน  2559   
 งบประมาณ  10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

29.โครงการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน 
 ด าเนินการ   1 เมษายน  2559  –  30 กันยายน  2559   
 งบประมาณ  10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

30.โครงการประเภทผู้ป่วยเอดส์ 
 ด าเนินการ   1 ตุลาคม  2558  –  30 กันยายน  2559   
 งบประมาณ  120,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

31.โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
 ด าเนินการ   1 กรกฎาคม  2559  –  30 กันยายน  2559   
 งบประมาณ  40,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

32.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 ด าเนินการ   1 เมษายน  2559  –  30 มิถุนายน  2559   
 งบประมาณ  40,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
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33.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 ด าเนินการ   1 พฤศจิกายน  2558  –  30 พฤศจิกายน  2558   
 งบประมาณ  400,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

34.โครงการอบรมด้านศาสนพิธี 
 ด าเนินการ   1 กุมภาพันธ์ 2559  –  31 กรกฎาคม  2559 
 งบประมาณ  40,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

35.โครงการเข้าคา่ยพุทธรรม 
 ด าเนินการ   1 มิถุนายน 2559  –  30  กันยายน  2559 
 งบประมาณ  60,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

36.โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  31  กรกฎาคม  2559 
 งบประมาณ  35,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

37.โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2558  –  30  กันยายน  2559 
 งบประมาณ  80,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

38.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล 
 ด าเนินการ   1 มิถุนายน 2559  –  30  กันยายน  2559 
 งบประมาณ  30,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

39.โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลนักเรียนและเยาวชนภาคฤดูร้อน 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  31  พฤษภาคม  2559 
 งบประมาณ  30,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

40.โครงการส่งทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันฟุตบอลร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 ด าเนินการ   1 กุมภาพันธ์ 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ  65,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 
 
 
 



-14- 

41.โครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภายใน 
 ด าเนินการ   1 กุมภาพันธ์ 2559  –  30 กันยายน 2559 
 งบประมาณ  10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

42.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 ด าเนินการ   1 มกราคม 2559  –  28 กุมภาพันธ์ 2559 
 งบประมาณ  50,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

43.โครงการรณรงค์และป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในเด็กปฐมวัย 
 ด าเนินการ   1 กุมภาพันธ์ 2559  –  30 กันยายน 2559 
 งบประมาณ  30,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

44.โครงการค่าอาหารกลางวัน 
 ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2558  –  30 กันยายน 2559 
 งบประมาณ  1,366,400  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

45.โครงการค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน 
 ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2558  –  30 กันยายน 2559 
 งบประมาณ  1,203,400  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

46.โครงการค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประมาณการ 
 ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2558  –  30 กันยายน 2559 
 งบประมาณ   503,600  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

47.โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 ด าเนินการ   1 ธันวาคม 2558  –  31 ธันวาคม 2558 
 งบประมาณ   100,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

48.โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 ด าเนินการ   1 สิงหาคม 2559  –  31 สิงหาคม 2559 
 งบประมาณ   100,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
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49.โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงและพัฒนากระบือไทย หมู่ 2 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 2 

50.โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นอนปิ๊กนิค หมู่ 3 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานทีด่ าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 3 

51.โครงการอุดหนุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกกลาง  หมู่ 4 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 4 

52.โครงการอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าไหมมัดหม่ีโนนชาด  หมู่ 5 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 5 

53.โครงการอุดหนุนกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิชุมชนบ้านค าไผ่  หมู่ 6 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 5 

54.โครงการอุดหนุนกลุ่มสาดพับลายสวยบ้านหนองผ้าอ้อม  หมู่ 7 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 7 

55.โครงการอุดหนุนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนชาด  หมู่ 8 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 8 

56.โครงการอุดหนุนกลุ่มข้าวอินทรีย์หนองแวง  หมู่ 9 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 9 
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57.โครงการอุดหนุนกลุ่มผลิตน้ ายาล้างจานหนองผ้าอ้อม  หมู่ 12 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 12 

58.โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างแก้ว  หมู่ 13 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 13 

59.โครงการอุดหนุนธนาคารข้าวบ้านประชาสามัคคี  หมู่ 14 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 14 

60.โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้ามัดหม่ีบ้านโนนชาด  หมู่ 15 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 15 

61.โครงการอุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก  หมู่ 16 
 ด าเนินการ   1 มีนาคม 2559  –  30 มิถุนายน 2559 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  ต าบลหนองแวง หมู่ที่ 16 

62.โครงการปล่อยปลาเพื่อสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม 
 ด าเนินการ   1 พฤษภาคม 2559  –  31 กรกฎาคม 2559 
 งบประมาณ   20,000  บาท 
 สถานที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
63. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว              

ด าเนินการวันที่  15 กันยายน 2559 – 5 ตลุาคม 2559 
งบประมาณ   60,000.-  บาท 
สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว              

64. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง            
ด าเนินการวันที่  15 กันยายน 2559 – 5 ตลุาคม 2559 
งบประมาณ   60,000.-  บาท 
สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง              

65. โครงการปูพื้นกระเบื้องห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางสมเด็จ  
ด าเนินการวันที่  22 กันยายน 2559 – 22 ตุลาคม 2559 
งบประมาณ   40,000.-  บาท 
สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางสมเด็จ   
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66. โครงการติดฝ้าเพดานศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงค าพัฒนา            

ด าเนินการวันที่  26 กันยายน 2559 – 16 ตุลาคม 2559 
งบประมาณ   35,000.- บาท 
สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงค าพัฒนา   

67. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผ้าอ้อม     
ด าเนินการวันที่  23 กันยายน 2559 – 13 ตุลาคม 2559 
งบประมาณ   30,000.- บาท 
สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผ้าอ้อม     

68. โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการ อบต.หนองแวง               
ด าเนินการวันที่  4 ธันวาคม 2558 – 18 มกราคม 2559 
งบประมาณ   246,000.-บาท   
สถานที่ด าเนินการ  อบต.หนองแวง             

69. โครงการปรับปรุงพื้นอาคารส านักงาน อบต.หนองแวง                 
 ด าเนินการวันที่  27 กันยายน 2559 – 11 พฤศจิกายน 2559 
งบประมาณ   95,000.-บาท  
สถานที่ด าเนินการ  อบต.หนองแวง             

70. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่  3    
ด าเนินการวันที่  30 มิถุนายน 2559 – 30 กรกฎาคม 2559 
งบประมาณ   77,000.-บาท   
สถานที่ด าเนินการ  บ้านสร้างแก้ว หมู่  3    

71. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง  หมู่ 4     
ด าเนินการวันที่  11 มกราคม 2559 – 25 เมษายน 2559 
งบประมาณ   220,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านโคกกลาง  หมู่ 4 

72. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 7        
ด าเนินการวันที่  16 มีนาคม 2559 – 30 เมษายน 2559 
งบประมาณ   220,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 7        

73. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด  หมู่ 8           
ด าเนินการวันที่  22 กันยายน 2559 – 6 พฤศจิกายน 2559 
งบประมาณ   220,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนชาด  หมู่ 8           

74. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ 9         
ด าเนินการวันที่  6 กันยายน 2559 – 21 ตุลาคม 2559 
งบประมาณ   220,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองแวง หมู่ 9   
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75. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์  หมู่ 10        

ด าเนินการวันที่  16 กันยายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559 
งบประมาณ   176,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านพรสวรรค์  หมู่ 10        

76. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงค าพัฒนา หมู่ 11      
ด าเนินการวันที่  8 เมษายน 2559 – 23 พฤษภาคม 2559 
งบประมาณ   220,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านดงค าพัฒนา หมู่ 11      

77. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 12      
ด าเนินการวันที่  23 กันยายน 2559 – 7 พฤศจิกายน 2559 
งบประมาณ   99,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 12      

78. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างอาคารส านักงาน                 
ด าเนินการวันที่  27 กันยายน 2559 – 27 ตุลาคม 2559 
งบประมาณ   70,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  อบต.หนองแวง      

79. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ 15             
ด าเนินการวันที่  21 เมษายน 2559 – 26 พฤษภาคม 2559 
งบประมาณ   264,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนชาด หมู่ 15             

80. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านค าไผ่ หมู่ 6                                
ด าเนินการวันที่  8 มิถุนายน 2559 – 8 กรกฎาคม 2559 
งบประมาณ   100,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านค าไผ่ หมู่ 6                                

81. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 16     
ด าเนินการวันที่  23 กันยายน 2559 – 23 ตุลาคม 2559 
งบประมาณ   75,000.-  บาท    
สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 16      

82. โครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ บ้านประชาสามัคคี  หมู่ 14      
ด าเนินการวันที่  26 กันยายน 2559 – 26 ตุลาคม 2559 
งบประมาณ   64,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านประชาสามัคคี  หมู่ 14      

83. โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ากองช่าง อบต.หนองแวง    
ด าเนินการวันที่  24 มีนาคม 2559 – 23 เมษายน 2559 
งบประมาณ   45,000.-  บาท  
สถานที่ด าเนินการ  อบต.หนองแวง     
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84. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมประปาเดิม บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5  

ด าเนินการวันที่  17 มิถุนายน 2559 – 17 กรกฎาคม 2559 
งบประมาณ   93,430.-บาท  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 

85. โครงการขุดลอกหนองคูสระ  
ด าเนินการวันที่  9 มิถุนายน 2559 – 24 กรกฎาคม 2559 
งบประมาณ  419,626.-บาท 
สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 

86. โครงการขุดลอกหนองค าน้อย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4  
ด าเนินการวันที่  25 พฤษภาคม 2559 – 9 กรกฎาคม 2559 
งบประมาณ  449,000.-บาท 
สถานที่ด าเนินการ  บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 

87.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4  
ด าเนินการวันที่  25 มีนาคม 2559 – 23 เมษายน 2559 
งบประมาณ  57,943.-บาท 
สถานที่ด าเนินการ  บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 

88. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากหนองคูทด-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล  
ด าเนินการวันที่  16 มีนาคม 2559 – 15 เมษายน 2559 
งบประมาณ  16,822.-บาท 
สถานที่ด าเนินการ  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 1 

89. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลหนองแวง  จ านวน 6 สาย 
ด าเนินการวันที่  28 กันยายน 2559 – 28 ตุลาคม 2559 
งบประมาณ  59,813.-บาท 
สถานที่ด าเนินการ - สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2  ถึง บ้านค าไผ่ (โคกครึม)  

  - สายหน้าวัดมัชฌิมาวาส ถึง บ้านนายสวัสดิ์  รักษาภักดี  บ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 4   
  - สายบ้านนางปราณี พัสดร ถึง บ้านนางล าไย นาชัยเวท  บ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 4   
  - สายบ้านโนนชาด หมู่ที่ 8 ไปบ้านโพนสว่าง (สายนายายบาง) 
  - ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ 10 สายหอถังประปาหมู่บ้าน   
  - สายข้างวัดป่าถาวรธรรมชาติ ถึง บ้านนางจันทร์เพ็ญเวียงนนท์ บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 14  

90. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองคูทด 
ด าเนินการวันที่  22 กรกฎาคม 2559 – 20 กันยายน 2559 
งบประมาณ  497,000.-บาท 
สถานที่ด าเนินการ  หนองคูทด บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 

91. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 
ด าเนินการวันที่  17 มิถุนายน 2559 – 1 สิงหาคม 2559 
งบประมาณ  400,000.-บาท  
สถานที่ด าเนินการ  ถนนสายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 
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92. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาด หมู่ที่ 8 – บ้านดงค าพัฒนา หมู่ที่ 11 

ด าเนินการวันที่  22 กรกฎาคม 2559 – 5 กันยายน 2559 
งบประมาณ  462,500.-บาท 
สถานทีด่ าเนินการ  ถนนสายบ้านโนนชาด หมู่ที่ 8 – บ้านดงค าพัฒนา หมู่ที่ 11 

93. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 16 – บ้านโปร่งเชือก 
ด าเนินการวันที่  28 กรกฎาคม 2559 – 11 กันยายน 2559 
งบประมาณ  337,500.-บาท 
สถานที่ด าเนินการ  ถนนสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 16 – บ้านโปร่งเชือก 
 

94. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในต าบลหนองแวง จ านวน 8 สาย 
ด าเนินการวันที่  29 กรกฎาคม 2559 – 28 สิงหาคม 2559 
งบประมาณ  75,000.-บาท  
สถานที่ด าเนินการ - สายทาง  บ้านนายวาสนา  ดรประชุม  บ้านหนองผ้าอ้อม  หมู่ที่ 7   

  - สายทาง  บ้านนายสุริยัน  ยะไวทย์  บ้านหนองผ้าอ้อม  หมู่ที่ 7  
  - สายทาง  บ้านนายแดง  พลเสน  บ้านหนองผ้าอ้อม  หมู่ที่ 7  
  - สายทาง  ฮ่องเม็ก  บ้านโนนชาด  หมู่ที่ 8   
  - สายทาง  นานายมงคลชัย  ไร่รัตน์  บ้านโนนชาด  หมู่ที่ 8   
  - สายทาง  บ้านนางทัศนีย์  เวียงนนท์  บ้านดงค าพัฒนา หมู่ที่ 11  
  - สายทาง  นานายค ามูล  การดิ้น  บ้านโนนชาด  หมู่ที่ 15   

                                 - สายทาง  หลังศาลาประชาคม   บ้านโนนชาด  หมู่ที่ 15   
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557-2560 
ผลทีไ่ด้รับหรือผลที่ส าคัญ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี การคมนาคม สะดวกปลอดภัย มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย ด ารงชีวิตอยู่แบบพอเพียง 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
     ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 -ประชาชนไม่มีที่ท ากินเป็นของตนเอง  ประชาชนบางส่วนที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ยังเช่าพ้ืนที่ของ
บุคคลอื่นประกอบอาชีพ 
 -ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  และแม่บ้านไม่มีอาชีพเสริม  จึงมีรายได้ไม่เพียงพอกับการด ารงชีวิต  ท าให้
เกิดปัญหาหนี้สินนอกระบบเป็นจ านวนมาก 
 -เกษตรกรขาดความรู้  และวิทยาการสมัยใหม่ ในการประกอบอาชีพประชาชนยังประกอบอาชีพโดยปุ๋ยเคมี 
และยาฆ่าแมลงเป็นปัจจัยหลัก  ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายในต้นทุนที่สูงมาก  ก าไรน้อยลง 
 -ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ประชาชนไม่สามารถหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า มาลงทุนประกอบอาชีพ 
 -ในพ้ืนที่ไม่มีตลาดชุมชนผลผลิตทางการเกษตร  ไม่มีตลาดกลางภายในชุมชน ท าให้ไม่สามารถตั้งราคาเองได้
อย่างมีมาตรฐาน และระบายสินค้าได้ไม่ทัน 
 - การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร  การส่งเสริมการใช้สารที่สกัดจากวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการเกษตรยังไม่
มากพอ  ซึ่งท าให้ต้นทุนสูง 
 -การว่างงาน ประชากรในวัยแรงงาน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการศึกษาไม่มีงานรองรับเมื่อเรียนจบเป็นภาระของ
ครอบครัว 
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 -การคมนาคมไม่สะดวก  ส าหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และต้องการขนสินค้าทาง
การเกษตร 
 -น้ าเพ่ือการเกษตรในหน้าแล้ง  ตลอดจนน้ าเพ่ือการอปโภค บริโภค ยังขาดแคลน  การกักเก็บน้ าตามล าคลอง
ไม่ได้ มีปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรมาก ขาดแคลนอุปกรณ์ในการสูบน้ า หรือเขื่อนกันน้ า  ฝายกั้นน้ ายังไม่
เพียงพอ 
 

    ปัญหาด้านสังคม 
 -คุณภาพชีวิต  ประชาชนขาดความรู้  ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยของตนเอง 
 -การสวัสดิการ และการนันทนาการ ไม่เพียงพอขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย และอุปกรณ์การกีฬา  การ
สงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ  และผู้มีรายได้น้อยยังไม่เพียงพอและยังไม่ทั่วถึง 
 -ชุมชนขาดความเข้มแข็งการจัดกลุ่มที่หลากหลาย  การสร้างความรู้  ความสามัคคีให้แก่กลุ่มอาชีพ  หรือกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เข็มแข็งเลี้ยงตนเองได้ยังมีน้อย 
 -ปัญหายาเสพติด  มีการขาย – เสพยาเสพติด บ้างในบางพ้ืนที่แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย 
 -ปัญหาโรคเบาหวาน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงยังขาดความรู้ความเข้าใจขาดการเอาใจใส่ในการระวัง ป้องกัน 
 -ปัญหาอาชญากรรม มีการลักเล็กขโมยน้อย 
 -ปัญหาการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่  ตามวิธีที่ได้
มาตรฐานยังไม่เพียงพอ ประชาชนขาดความเอาใจใส่  ขาดความรู้  และประมาทต่อพิษภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ตลอดเวลาขาด
แคลนอุปกรณ์  จ าพวกถังดับเพลิงเคมี ส าหรับติดตั้งในเขตชุมชนต่าง ๆ 
 -ปัญหาการว่างงาน ประชาชนไม่มีงานท านอกฤดูกาล  
 
ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -เส้นทางคมนาคม  ภายในพ้ืนที่ขาดแคลนเส้นทางคมนาคม จ านวน ถนน สะพาน ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  มี
การช ารุดเสียหายของถนน  สะพาน จ านวนมาก  ไม่มีป้ายแนะน าเส้นทาง 
 -น้ าเพ่ือการอุปโภค และบริโภค  การให้บริการน้ าเพ่ือการอุปโภค  และบริโภค ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
และไม่ได้มาตรฐาน แหล่งน้ า  ท่อส่งน้ า  อุปกรณ์  ช ารุดเสียหาย 
 -ไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง การบริการไฟฟ้ายังเข้าไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ไฟแสงสว่างตามเส้นทางสัญจร  ซอย ยัง
ไม่ทั่วถึง  บางส่วนช ารุดเสียหาย 
 -ท่อระบายน้ า  น้ าเน่าเสีย ปัญหาน้ าท่วมขัง เนื่องจากขาดการวางระบบท่อระบายน้ า  ขาดการขุดลอกท่อ
ระบายน้ า อย่างสม่ าเสมอ 
  

 ปัญหาทางด้านการเมือง  การบริหาร 
-ประชาชนให้ความร่วมมือยังไม่เท่าที่ควร  และยังมีปัญหาด้านการยอมรับองค์กรทางการเมืองซึ่งการบริหาร

ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ถึงประชาชนโดยทั่วถึงกัน 
 -คณะผู้บริหาร สมาชิก บางคนยังขาดการฝึกอบรม หรือเพ่ิมพูนทักษะเฉพาะด้าน เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอต่อ
การให้การบริการประชาชน  งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานหรือความต้องการของประชาชน  ข้อจ ากัดทาง
งบประมาณ ท าให้การบริหารไม่คล่องตัว 
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ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

-สถานที่ให้การศึกษาขาดงบประมาณในการบริหารการศึกษา  หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณเพียงพอ
ในการสนับสนุนการศึกษา  โดยเฉพาะโครงการถ่ายโอนฯ สถานที่ให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ มีนักเรียนจ านวนน้อย ผู้ปกครองส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนประจ าอ าเภอเด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 -ศาสนา และวัฒนธรรม ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างถูกต้อง  การส่งเสริมภูมิปัญญา
ชาวบ้านยังไม่ครอบคลุม  ประชาชนและเยาวชนยังขาดการศึกษาอบรมด้านศีลธรรมจรรยา  ขาดงบประมาณในการท านุ 
บ ารุง  รักษาวัด 
 
 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 -ดิน มีการใช้สารเคมี ปุ๋ยในดินกันมาก  จ านวนยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ หน้าดินแข็ง 
 -ป่าไม้ พ้ืนที่ที่ปลูกต้นไม้ลดน้อยลง ขาดแคลนป่าชุมชนและการส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้น ไม่มีสวนสาธารณของ
ชุมชน 
 -น้ า  ไม่มีสถานประกอบการหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ในการตรวจสอคุณภาพน้ า ไม่มีการบ าบัดน้ าก่อนปล่อยสู่
ธรรมชาติ  มีปัญหาน้ าปะปนสารเคมีในแหล่งน้ า  ที่น ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตร 
 -สิ่งแวดล้อม ยังไม่มีรถขยะ และเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บขยะตามถนนมีปริมาณไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึน  
ขาดการส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ถังจัดเก็บขยะมีให้บริการไม่เพียงพอ ขาดสถานที่ทิ้งขยะที่ได้
มาตรฐานและไม่สร้างมลพิษให้แก่ชุมชน  งบประมาณในการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมมีจ ากัดไม่เพียงพอที่จะน าไปแก้ไข
ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี    การพัฒนาที่สมดุล “มั่นคง มั่งคัง ยังยืน ” 
  ระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง - เป็นเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เน้นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

- มีตลาดภายในที่แข็งเกร่ง 
- ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพเต็มเปรี่ยมด้วยนวัตกรรมและการเรียนรู้ 
- มีผู้ประกอบการที่แข็งเกร่งสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
- เป็น Regional Trading Nation 

 สังคมท่ีมีคุณภาพ      - สังคมอุดมปัญญา 
        - สังคมแห่งโอกาส 
            - สังคมท่ีเป็นธรรม 
                                - สังคมแห่งคุณธรรม 
                                - สังคมท่ีเกื้อกูลแบ่งปัน 
 สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่   - เมืองที่มีพลวัต 
           - ชุมชนที่เข้มแข็ง 
                               - สังคมคาร์บอนต่ า 
                               - การใช้ชีวิตปรับสภาพตามภูมิอากาศ 
      - อุตสาหกรรมสีเขียว 
 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ –เป็นพลเมืองที่มีความเชื่อมั่นและความคิดเป็นอิสระ 

- เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
-เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
-เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ 
-เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
 ๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยังยืน 
 ๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยังยืน 
 ๕. ความมั่นคง 
 ๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๗.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 ๙. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ๑๐.ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑.การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 ๒.การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
 ๓.การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๖.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗.การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
2.1 วิสัยทัศน์  (vision) 

“ หนองแวงถิ่นน่าอยู่     มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า 
การศึกษาเด่นเน้นศาสนาวัฒนธรรม   น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

       2.2  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร  การปกครอง  และความม่ันคง 

       2.3  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม 

       2.4  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

     2.5 เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา) 

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   
 3.  ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรแบบยังยืน ได้ผลผลิตต่อไร่ตามเกณฑ์ ไม่มีสารตกค้าง  
 4.  บ ารุงรักษา อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  

 
 

    2.6  ตัวช้ีวัด 
 1. มีการจัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อปี 
 2. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 
          3. มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการมสี่วนร่วมของประชาชนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม  
 4. มีการจัดกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 5 กิจกรรม 
 5. มีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อย 4 กิจกรรม 
 6. มีการก่อสร้างถนน ปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1,000 เมตร 
 7. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะอย่างน้อยปีละ 1 จุด 
 8. มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างน้อยปีละๆ 1 ดวง 
 9. ประชาชนมีน้ าประปาใช้ตลอดทั้งปี 
 10.การบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างน้อย ร้อยละ 85 
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 11.ขุดลอกแหล่งน้ าปีละ 1 แห่ง 
 12. ส่งเสริม/อบรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีละ 1 ครั้ง 
 13.จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี อย่างน้อยปีละ 5 กิจกรรม 
 14.จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม 
   
 2.7 คา่เป้าหมาย  
          1.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.  บ ารุงรักษา อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  พัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

    2.8 กลยุทธ์    

       2.9 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร  การปกครอง  และความม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น  บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2.  พัฒนาแนวทางการรักษาความสงบภายใน 
 3.  พัฒนางานผังเมือง 

       2.10  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  งานสาธารณสุข 
 2.  พัฒนาสังคมสงเคราะห์ 
 3.  พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรม 
 4.  พัฒนาการงานกีฬาและนันทนาการ 
   
 
                     5.  พัฒนาระบบการศึกษา 
  6.  พัฒนางานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  7.  พัฒนาและส่งเสริมงานสวนสาธารณะ 

  2.11  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 1.  พัฒนาการและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
 2.  พัฒนาการงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.  พัฒนาการและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 4.  พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   2.12 จุดยืนยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมภาวะสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
3. เสริมสร้างศักยภาพและโอกาส เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ 
8.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
9. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการมีอาชีพ มีรายได้ ที่เพียงพอ 
10. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
11.ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      12. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีและยังยืน 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-27- 
 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
(ก ำหนดวสิยัทศัน์ และยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศ) 

นโยบาย 
(นโยบำยเร่งด่วน และนโยบำยทัว่ไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบำยรำยสำขำตำมภำรกิจหน่วยงำน) 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ 
(ยทุธศำสตร์บูรณำกำรทุกภำคส่วนในจงัหวดั) 

ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณำกำรในมิติเชิงพ้ืนท่ี) 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(แปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบติั น ำไปสู่กำรท ำงบประมำณ) 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(วสิยัทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมำยกำรพฒันำ ยทุธศำสตร์ 

และแนวทำงกำรพฒันำของทอ้งถ่ิน) 
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) 
  จุดแข็ง 1. มีผลผลิตทางด้านการเกษตร จ านวนมาก เพียงพอและหลายหลาย 
 2. มีภูมิปัญญาทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 3. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
 4. เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
 5. ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร 
 6. ประชากรมีการศึกษาสูง  
 7. มีเศรษฐกิจที่ด ีมีเงินจากนอกพ้ืนที่เข้าสู่ต าบลจ านวนมาก 
 8. มีแหล่งน้ าสาธารณะขนาดใหญ่  
 จุดอ่อน 1. การเลือกตั้งต่างๆมีการชื้อสิทธิ์ ขายเสียง 
 2. บุคลากรไม่เพียงพอ 
 3. ขาดผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
 4. ขาดจิตส านึกในการป้องกันปัญหามลพิษ 
 5. ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
 6. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 7. ไม่มีตลาดกลางรองรับสินค้าทางการเกษตร 
 8. เกษตรมีหนี้สินเนื่องจาก  ราคาผลผลิตตกต่ า  ต้นทุนในการผลิตสูง ไม่คุ้มทุน 
 9. ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก ท าให้ล าบากในการพัฒนา 
 10.การคมนาคมไม่สะดวก  การบริการขนส่งมวลชนไม่เพียงพอ 
 11.ไม่มีสถานที่  ก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
 12.แหล่งน้ าตื้นเขิน ฤดูแล้ง  น้ าไม่เพียงพอในการท าเกษตร 
   โอกาส 1. มีงบประมาณจากหน่วยงานอื่น มาสนับสนุน 
 2. ภาครัฐให้การสนับสนุน การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 3. มีแหล่งน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ สามารถขุดลอก ปรับปรุงภูมิทัศน์  รอบหนองมะง้องให้ สวยงาม และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต 
 4. มีการลงทุนของบริษัท 
อุปสรรค 1.ภาครัฐไม่มีการประกันราคาสินค้าทางการเกษตร 

2.ขาดการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ  เอกชน และชุมชน 
3.การวางแผนพัฒนาภาครัฐ  ไม่สนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบราชการที่ล่าช้า  ซับซ้อน 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.มีประชากรแฝงจ านวนมาก มีแรงงานต่างด้าว 
 2.ค่าครองชีพสูง 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
 
 



ส่วนที่ ๔ 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

 
๑.ยุทศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร  การ
ปกครอง  และความม่ันคง 

ด้านพัฒนาบุคลากร
ในท้องถิ่นบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
 
ด้านรักษาความ
สงบภายใน 
 
ด้านผังเมือง 
 

-บริหารงานทั่วไป 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
-รักษาความสงบภายใน 
 
-งานผังเมือง 

สป. 
สป. 
 
 
กองช่าง 

กองคลัง 
กอง
การศึกษา 
สป. 
 
 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

-ด้านสาธารณสุข  
 
ด้านสังคมสงเคราะห ์
 
ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
 
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
 
ด้านพัฒนาระบบ
การศึกษา 
 
ด้านก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 
 
ด้านพัฒนาและ
ส่งเสริมสวนธารระ 

-แผนงานสาธารณสุข 
 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
-แผนงานการศึกษา 
 
 
-แผนงานสาธารระสุข 
 
-แผนงานเคหะชุมชน 
 

กองสวัสดิการ 
 
กองสวัสดิการ 
 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
กองสวัสดิการ 
 
กองช่าง 

กองคลัง 
สป.กองช่าง 
สป. กอง
การศึกษา 
 
กอง
สวัสดิการ 
 
 
ทุกส่วนงาน 
 
 
 
ทุกส่วนงาน 
 
ทุกส่วนงาน 
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตั ิ

 
๑.ยุทศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 3 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านส่งเสริมเกษตร
และปศสุัตว ์
 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
ด้านพัฒนาส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน 
 
ด้านการพัฒนา
จัดการทรัพย์กร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
-อุสาหกรรมโยธา 
 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

สวัสดิการฯ 
สป. 
 
กองช่าง 
 
สวัสดิการฯ 
 
 
 
สวัสดิการฯ 
 

ทุกส่วนงาน 
 
 
ทุกส่วนงาน 
 
 
ทุกส่วนงาน 
 
 
 
ทุกส่วนงาน 

รวม 3  ยุทธศาสนตร์ 11 ด้าน 10 แผนงาน - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
การติดตามประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 
                    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามผล เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอน/
กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
การประเมินผล เป็นขั้นตอนในการแสวงหาค าตอบและตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อน าโครงการไปปฏิบัติและด าเนินการ
เสร็จแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ว่าเกิดประสิทธิผลหรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
เป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าโครงการตาม แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2561ไปปฏิบัติ 
การติดตามผล ประกอบด้วยการด าเนินการ คือ 
 1 การติดตามผลโครงการจากแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
 โดยพิจารณาจากผลของกิจกรรมหลักตามล าดับก่อน-หลัง รวมถึงการประมาณเวลาที่จะต้องด าเนินการในแต่ละ
กิจกรรม และพิจารณาการใช้จ่ายเงินโครงการ โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม นอกจากนี้จะต้องจัดท าตารางการติดตาม
และควบคุมโครงการของแต่ละกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งด าเนินการ 2 ด้านคือระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 
 2 การติดตามผลและควบคุมโครงการ 
 เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการจริงของกิจกรรม ในด้านระยะเวลา และค่าใช้จ่ายตามตารางการติดตามและ
ควบคุมโครงการที่ได้จัดท าไว้ โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้ก าหนดไว้ในกิจกรรม ทั้งนี้ควรก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามผลโครงการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ละโครงการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าโครงการในยุทธศาสตร์ 
ไปสู่การปฏิบัต ิ

การตดิตามและประเมนิผล 

การตดิตามผล การประเมนิผล 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
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3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
การรายงานผล 
 มีแนวทางและวิธีการในการประเมินผล ดังนี้ 
 
ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด ( KPI) เป้าหมาย วิธีการประเมินผล 
1.การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ร้อยละของจ านวนแผนงาน
โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริง  

ร้อยละ 85 ตรวจสอบจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

2.ผลการด าเนินงานตาม
แผนในส่วนของโครงการที่
ถูกน าไปสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละของผลการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 

ร้อยละ 85 ตรวจสอบจากผลการ
รายงานการออกติดตาม
ประเมินผล 

3.ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่
แสดงความพึงพอใจ 

ร้อยละ 85 ตรวจสอบจาก
แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโดยให้คณะกรรมการ/คณะท างาน
ติดตามและประเมินผลก าหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง ประจ าปี 2561 ที่ตนรับผิดชอบโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรก าหนดช่วงเวลาในการ
ติดตามผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นรวมทั้งการประกาศให้ประชาชนทราบ อย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 การติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1 
 เป็นการติดตาม,ตรวจสอบและประเมินผลโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงประจ าปี 
2561 ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาในการน าโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
รายงานภายในเดือนธันวาคม 
 การติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2 
 เป็นการติดตาม,ตรวจสอบและประเมินผลโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ประจ าปี 
25561 ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาในการน าโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน 2561 
รายงานภายในเดือนเมษายน 
4.ข้อเสนอแนะ 
จ านวนโครงการมีปริมาณมาก ควรให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง จัดท ารายงานหรือแจ้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลทราบด้วย บางโครงการกรรมการติดตามประเมินผลไม่ทราบว่ามีการด าเนินงาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม ๔  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑).ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๑.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

๑.๓ แผนงานการศึกษา 

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑.๗ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

27 

16 
31 

5 

2 

86 
10 

 
 

17,515,000 

4,370,000 

15,990,000 

900,000 

12,120,000 

254,950,000 

5,620,000 

 
 

27 

16 
31 

5 

2 

85 

10 

 
 

17,515,000 

4,370,000 

15,990,000 

900,000 

12,120,000 

244,950,000 

5,620,000 

 
 

27 

16 

30 

5 

2 

85 

10 

 
 

17,515,000 

4,370,000 

14,990,000 

900,000 

12,120,000 

244,950,000 

5,620,000 

 
 

27 

16 
30 

5 

2 

85 

10 

 
 

17,515,000 

4,370,000 

14,990,000 

900,000 

12,120,000 

244,950,000 

5,620,000 

 
 

108 

64 

122 

20 

16 

341 

40 

 
 

70,060,๐๐๐ 

17,480,000 

61,960,000 

3,600,000 

48,480,000 

989,800,000 

22,480,000 

รวม 177 311,465,000 176 301,465,000 175 300,465,000 175 300,465,000 711 1,213,860,000 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๗ 
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       แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)                
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม ๔  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มาตรฐาน   
๒.๑. แผนงานการเกษตรและปศสุตัว์ 
 

 
16 

 

 
17,965,000 

 

 
16 

 

 
17,965,000 

 

 
16 

 

 
17,965,000 

 

 
16 

 

 
17,965,000 

 

 
64 

 

 
71,860,000 

 

รวม 16 17,965,000 
 

16 17,965,000 
 

16 17,965,000 
 

16 17,965,000 
 

64 71,860,000 
 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 
๒.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ในชุมชน                             

 

 

2 

 
 

320,000 

 
 

2 

 
 

320,000 

 
 

2 

 
 

320,000 

 
 

2 

 
 

320,000 

 
 

16 

 
 

1,280,000 

รวม 2 320,000 2 320,000 2 320,000 2 320,000 16 1,280,000 

๓) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
๓.๑. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
13 

 

 
1,900,000 

 

 
13 

 
1,900,000 

 
13 

 
1,900,000 

 
13 

 
1,900,000 

 
52 

 
7,600,000 

รวม 13 1,900,000 13 1,900,000 13 1,900,000 13 1,900,000 52 7,600,000 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๑. แผนงานการเกษตร 

 
 
7 

 
 

3,050,000 

 
 

7 

 
 

3,050,000 

 
 

7 

 
 

3,050,000 

 
 

7 

 
 

3,050,000 

 
 

28 

 
 

12,200,000 

รวม 7 3,050,000 7 3,050,000 7 3,050,000 7 3,050,000 28 12,200,000 

รวมทั้งสิ้น 215 334,700,000 214 324,700,000 213 323,700,000 213 323,700,000 871 1,306,800,000 

 

แบบ ผ.๐๗ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การจัดการ 

- จัดฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัการ
องค์กร 
 

ปีละ ๑ โครงการ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
80 ได้เข้าถึง
บริการที่ด ี

บุคลากรมีคุณภาพ
สามารถบริหารงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการพัฒนาการจัดระบบ
ส านักงาน  อบต. 

-เพื่อพัฒนาระบบการท างาน 
ภายในองค์กรให้ดีขึ้น 
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประ 
สิทธิภาพการบริหารงาน 
อบต. 

ปีละ ๑ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีผู้เข้ารับการศึกษา
ดูงาน อบรม ๕๐ 

- ระบบส านักงาน
และบุคลากรมี
คุณภาพสามารถ
บริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบแบบ
แผน 

ส านักปลัด 

                                                                                       
                                                                                                                                                            
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
                                                                                                                                                                 35 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 โครงการจดัการเลือกตั้งและ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ให้ประชาชนได้รับรู้
ระเบียบข้อบังคับ  กฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
-  ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย 
ความเรยีบร้อย 

ปีละ ๑ โครงการ 500,000 5๐0,๐๐๐ 500,000 5๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
60  มีความรู้ และ
ออกไปใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง 

- ลดปัญหาการทุจริต 
ในการเลือกตั้ง 
- ประชาชนไปใช้
สิทธิในการเลือกตั้ง
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการพัฒนาระบบข้อมลู
ข่าวสาร 

- เพื่อพัฒนาการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการที่
อบต. 

ปีละ ๑ โครงการ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ มีผู้เข้าใช้ระบบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มากกว่า 50 

-ระบบการสื่อสาร
และช่องทางการ
รับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ 
ของประชาชน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
                                                                                                                                                                                             36 
                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการจดัเวทีประชาคม และ 
อบต. พบประชาชน 

- เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วน 
ร่วมในการบรหิารจดัการ
ของ  อบต. 

ปีละ ๑ โครงการ 80,000 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ มีประชาชนร้อยละ
60  เข้าร่วมเวที
ประชาคม 

-ประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นใน
การบริหารจัดการ
ของ อบต 
.- ส.อบต.,ผู้น าชุมชน
สามารถจัดท า
โครงการสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

6 โครงการพัฒนางานการคลังและ
งบประมาณ 

- เพื่อประสิทธิภาพในการ
จัดท าบัญชีรายรับ – จ่าย
และการจัดท าข้อบัญญัต ิ
-เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

ปีละ ๑ โครงการ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ประชาชน 80 
ได้รับประโยชน ์

- บุคลากรมี
ประสิทธิภาพใน
การท างานในหน้าท่ี
ของตนเอง 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
                                                                                                                                                                  37 

                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนางานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

- เพื่อให้การจัดท าแผนการ
จัดท าสถิติ  และข้อมูล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปีละ ๑ โครงการ 150,000 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยชน ์

การจัดท าแผนการ
จัดท าสถิติมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

8 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์
ส านักงานและสิ่งก่อสรา้ง 

- เพื่อซ่อมแซม  / ครุภณัฑ ์
ส านักงาน  / สิ่งก่อสรา้ง 
ของ  อบต. 

ปีละ ๑ โครงการ 500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
พึงพอใจติดต่องาน
ได้ 80 

- มีวัสดุ / ครุภัณฑ์
ประจ าส านักงานเพื่อ
ไว้บริการประชาชน
ได้ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาการปฏิบตัิงาน
ราชการประจ า  อบต. 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล / ค่าจ้าง
ประจ า /ค่าจ้างช่ัวคราว /
ค่าตอบแทน 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
บริหารงานของ  อบต. 

ปีละ ๑ โครงการ 8,0๐๐,๐๐๐ 8,0๐๐,๐๐๐ 8,0๐๐,๐๐๐ 8,0๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการร้อย
ละ 80 มีความพึง
พอใจ 

- บุคลากรได้รับ  
เงินเดือนค่าจ้าง , 
ค่าตอบแทน 
- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ 

ส านักปลัด 

10 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ส านักงาน/
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

- เพื่อจดัหาครุภณัฑ์
ส านักงานและครุภณัฑ์
ยานพาหนะไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในอบต.หนองแวง 

ปีละ ๑ โครงการ 1,400,000 3๐๐,๐๐๐ - - ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

- มีความสะดวกใน
การท างานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

11 โครงการถนนสะอาดบ้านเมือง  
น่าอยู่ 

- พัฒนาชุมชนให้สะอาด
เรียบร้อยปลอดภัย 
- ส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งเป็น 
บ้านเมืองน่าอยู ่

ปีละ ๑ โครงการ 9๐๐,๐๐๐ 576,๐๐๐ 60,000 60,000 ถนนสะอาดขึ้น 
ร้อยละ ๕๐ 

- ชุมชนได้รับการ
พัฒนาอย่างเท่า
เทียมกัน 
- ประชาชนอยู่ดีมี
สุขและมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

12 โครงการสร้างความสมานฉันท์
ภายในหมู่บ้าน / ต าบล 

-จัดกิจกรรมรวมกลุ่มพลัง
มวลชนจัดบริการสาธารณะ
ในวัน ทสปช,อปพร, วันยา
เสพติดโลกและวันอาสา
รักษาดินแดน 

ปีละ ๑ โครงการ 60,000 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบล
มีความปรองดอง
กันเพ่ิมมากข้ึน 

-ประชาชาเกิดความรู้
จักสามัคคี  ได้
แสดงออกถึงพลัง
ในทางสร้างสรรค์ 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

13 โครงการจ้างเหมาบริการ ของ
ส่วน/กอง/ส านัก ใน อบต. 
หนองแวง 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ให้ส่วนงานต่างๆ 

ปีละ ๑ โครงการ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของผู้
มาติดต่อราชการมี
ความพึงพอใจ 

พัฒนาพ้ืนท่ีให้มี
ความเจรญิก้าวหน้า
และประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

ส านักปลัด 

14 โครงการให้ความรู้ดา้นยาเสพ 
ติดแก่ชุมชนและเยาวชนตลอด 
ทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

- เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพ 
ติดแก่ชุมชนและเยาวชน 

ปีละ ๑ โครงการ 500,000 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ลดลง 30 

-เยาวชนได้รับความรู้
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนาระบบข้อมลู
ข่าวสาร 

- เพื่อพัฒนาการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการที่
อบต. 

ปีละ ๑ โครงการ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ประชาชนผู้เข้าใช้
ข้อมูลได้รับ
ประโยชน ์

-ประชาชนผู้เข้าใช้
ข้อมูลได้รับ
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

16 โครงการจดักิจกรรม 5 ส. -เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ใน อบต.
หนองแวง และในเขตพื้นที่ท่ี
รับผิดชอบ 

ปีละ ๑ โครงการ 5๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของผู้
มาติดต่องานไดร้ับ
ความพึงพอใจ 

-พื้นที่ใน อบต.มี
ความเป็นและพื้นท่ี
ที่รับผิดชอบ
ระเบียบเรียบร้อย
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

17 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร 

- จัดฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ขององค์กร 

ปีละ ๑ โครงการ 45๐,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ ประชาชนไดร้ับ
ประโยชนไ์ม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

-บุคลากรมคีุณภาพ
สามารถบริหารงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบแบบ
แผน 

ส านักปลัด 

18 โครงการคลองสวยน้ าใส - พัฒนาชุมชนให้สะอาด
เรียบร้อยปลอดภัย 
- ส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งเป็น 
บ้านเมืองน่าอยู ่

ปีละ ๑ โครงการ 36๐,๐๐๐ 36๐,๐๐๐ 36๐,๐๐๐ 36๐,๐๐๐ คลองใสสะอาด  
ไม่เหม็นเน่า  ร้อย
ละ ๕๐ 

- ชุมชนได้รับการ
พัฒนาอย่างเท่า
เทียมกัน 
- ประชาชนอยู่ดีมี
สุขและมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
                                                                                                                                                               43 

                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

19 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

- เพื่อดูแลเอาใจใส่ใน
สุขภาพร่างกายผูสู้งอายุ 

ปีละ ๑ โครงการ 100,000 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุร้อยละ 
90 ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

20 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ  อสม. 

- เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่
ของอสม.มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
-อุดหนุนการปฏิบตัิงานของ 
อสม. ทุกหมู่บ้าน 

ปีละ ๑ โครงการ 32,๐๐๐ 32,๐๐๐ 32,๐๐๐ 32,๐๐๐ ประชาชนท่ีเข้ารับ
ประชาชนท่ีรับ
บริการของ อสม.
ร้อยละ 70 มีความ
พึงพอใจ 

- อสม.เข้าใจใน
บาทบาทหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

21 โครงการสงเคราะห์ราษฎร และ 
ผู้ประสบสาธารณภัย 

- เพื่อให้ผู้ประสบภัย
สามารถช่วยเหลือตนเอง  
ครอบครัวให้ด ารงอยู่ใน
สังคมได ้และสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัยได้ในทุกๆด้าน 

ปีละ ๑ โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ประสบภยัร้อยละ 
100 ได้รับการ
ช่วยเหลือ ดูแล ใน
ด้านต่างๆ 

- ให้ราษฎร
ผู้ประสบภัยสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวให้ด ารงอยู่
ในสังคมได้  และ
สามารถช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย
ได้ในทุกๆด้าน 

ส านักปลัด 

22 โครงการจดัซื้อเครื่องขยายเสียง
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

- เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 
กายและใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

ปีละ ๑ โครงการ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
80 มคีวามพึง
พอใจ 

- เกิดความรักความ
สามัคคสีุขภาพ
แข็งแรง และเพื่อใช้
ในกรรมอื่นๆ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนางานการคลงัและ
งบประมาณ 
 

- เพื่อประสิทธิภาพในการ
จัดท าบัญชีรายรับ - จ่าย
และการจัดท าข้อบัญญัติ-  
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ้

ปีละ ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับบริการร้อย
ละ90 มีความพึง
พอใจ 

- บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานในหน้าท่ีของ
ตนเอง 

 
กองคลัง 

24 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

-เพื่อใช้ในการประเมินการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
ป้ายภาษีโรงเรือนและภาษี
อื่นๆ 

-จัดท าแผนที่ภาษี
ของ อบต. 
-ฝึกอบรมผู้มีหน้าที่
เสียภาษ ี
-ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจดัเก็บ
รายได ้

600,000 300,000 100,000 100,000 ประชาชน
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40 

-รายได้ของ อบต. 
เพิ่มมากขึ้น 
-การจัดเก็บภาษี
เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

 
กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

25 โครงการออกส ารวจทรัพย์สิน 
ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีและ 
ภาษีปา้ย 
 

-ใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารงาน อบต.  
 

-เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 พื้นที่ต าบลหนอง
แวงมีความพึง
พอใจร้อยละ 70 

- เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

 
กองคลัง 

26 โครงการออกบริการออกเก็บ
ภาษีนอกสถานที ่

-เพื่อเพ่ิมความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

-อบต.มีรายได้จาก
การเกบ็ภาษ ี

10,000 10,000 10,000 10,000 -ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลหนอง
แวงมีความพึง
พอใจร้อยละ 70 

-เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

 
กองคลัง 

 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

27 โครงการจัดท าผังเมือง 
 

-ใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารงาน อบต.  
-ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
เรียนการสอน 

-จัดท าผังเมืองเพื่อ
การพัฒนา 

300,000 300,000 300,000 300,000 พื้นที่ต าบลหนอง
แวงมีผังเมืองที่ดีขึ้น
ร้อยละ 70 

- มีผังเมืองใช้ในการ
พัฒนาและ
บริหารงาน อบต. 

 
กองคลัง 

รวม 27  โครงการ - -     - -  
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ให้
ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

- ให้ประชาชนได้รับรู้
ระเบียบข้อบังคับ  กฎหมาย  
ที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 

ปีละ ๑ โครงการ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
70 รู้กฎหมายเพิ่ม
มากขึ้น 

- ลดปัญหาการเอารัด 
เอาเปรียบทางสังคม 
- ประชาชนได้รับรู้
กฎหมายที่ควรรู้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัด 

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อให้การด าเนินงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ 

ปีละ ๑ โครงการ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ลดปัญหาน้ าแล้งและ
ไฟไหม้ได้ 50% 

- ประชาชนในชุมชน
และผู้สัญจรผ่านไปมา
ได้รับความปลอดภัย 
- การช่วยเหลอืและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



                                                                                                 
                                                                                      49 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ต าบล 

- เพื่อประชาชนภายใน
หมู่บ้านมีความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ตั้งจุดตรวจปีละ ๒ 
ครั้ง 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ ปัญหา
อาชญากรรมและ
การลักขโมยใน
พื้นที่ลดลง 70% 

- ประชาชนทกุหมู่บา้น 
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัย-กู้ชีพ
(EMS) 

- เพื่ออ านวยความสะดวกใน 
การน าผู้ที่เกดิอุบัติเหตุส่ง
โรงพยาบาล - เพื่อเป็นการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ปีละ ๑ โครงการ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ผู้เสยีชีวิตจาก
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี
ลดลง 50% 

- ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ทันเวลาและถูกวิธ ี
- การปฏิบัติงาน
ของหน่วยกู้ชีพ 
- กู้ภัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
การรักษาความม่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ สมาชิก อปพร. 
 

- เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับสมาชิก  อปพร. ใน
ด้านต่าง ๆ 

ปีละ ๑ โครงการ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 70% 

- สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไป
ใช้ประโยชน์กับตวัเอง
และผู้อื่นได้ 
-  สมาชกิ อปพร. 
สามารถปฏบิัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6 โครงการจดัท าป้ายเตือนทางร่วม
ทางแยก 

- เพื่อเตือนให้ลดความเร็ว
เขตชุมชน เขตโรงเรียน
ตลอดจนทางแยกต่างๆ 

ตั้งจุดตรวจปีละ ๒ 
ครั้ง 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ การเกิดอุบัตเิหตุใน
พื้นที่ลดลง ๑๐% 

ลดอุบัติเหตุและเพิ่ม
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

7 โครงการจดัท าป้ายช่ือประจ า
ครัวเรือนภายในต าบล 
 

- เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ 
- เพื่อบอกบา้นเลขที่หมู่ที่ชื่อ
เจ้าของบ้าน 

ปีละ ๑ โครงการ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชนพึงพอใจ
ร้อยละ 90 

- ความเป็นระเบียบ 
- บอกช่ือเลขท่ี
หมู่บ้านชัดเจน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

                         51 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
การรักษาความม่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างป้อมยามเพื่อ
รักษาความปลอดภัยภายในต าบล
หนองแวง 

- ลดปัญหาการลักขโมย
ตลอดจนปญัหายาเสพติด 

ปีละ ๑ โครงการ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ลดปัญหาอาชญากรรม
การโจรกรรมในพื้นที่
ลดลง 70% 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการสนับสนุนรางวัลหมู่บ้าน
ต้นแบบหมู่บ้านตันแบบ 

-สนับสนุนรางวัลให้หมู่บ้าน
ที่พัฒนาดีเด่นจนสามารถ
เป็นต้นแบบให้หมู่บา้นอ่ืนได ้

ปลีะ  ๑  แห่ง 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ หมู่บ้านในต าบล
หนองแวงได้รับการ
พัฒนาร้อยละ 20 

-หมู่บ้านในต าบล 
หนองแวงพัฒนาจน
เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบระตับ
อ าเภอและจังหวัด 
ต่อไป 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

  52 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
การรักษาความม่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด
เสี่ยงภายในต าบลหนองแวง 

- ลดปัญหาการลักขโมย 
ปัญหายาเสพตดิตลอดจน 
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

ตั้งจุดตรวจปีละ ๒ 
ครั้ง 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ การเกิดอุบัตเิหตุใน
พื้นที่ลดลง 3๐% 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

11 โครงกาจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสารธารณภัย อบต. 

-เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของคนในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองแวง 

ปีละ ๑ โครงการ 10๐,๐๐๐ 468,๐๐๐ - - ปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ลดลง 100% 

-เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองแวง 

ส านักปลัด 

12 โครงการจ้างเหมาคนงานเพื่อ
ปฏิบัติงานในศูนย์ EMS 

-ศูนย์EMSมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น 

ปีละ ๑ โครงการ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจ 

-เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนใน
พื้นที่ต าบล    
หนองแวง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

53 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 6 พัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
การรักษาความม่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารงานภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

13 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

-เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาลและ
ป้องกันป้องปรามยาเสพติด 

ตั้งจุดตรวจปีละ ๒ 
ครั้ง 

5๐,๐๐๐ 45,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 45,๐๐๐ การเกิดอุบัตเิหตุใน
พื้นที่ลดลง 4๐% 

-เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลและป้องกัน
ป้องปรามยาเสพติด 

ส านักปลัด 

14 โครงการจดัท าป้ายประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบตั ิ

-เพื่อประชาสัมพันธ์และลด
ปัญหาภัยพิบตั ิ

ปีละ ๑ โครงการ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 80 
มีความเข้าใจเกีย่วกบั
ภัยพิบัต ิ

-ลดปัญหาภัยพิบัติ
ภายในต าบล 
หนองแวง 

ส านักปลัด 

15 โครงการจดัซื้อวัสดุเครื่องมือใน
การป้องกันและบรรเทาสารธารณ
ภัย 

-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 
ที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการ 
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

ปีละ ๑ โครงการ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภยัเพิ่ม
มากขึ้น 

-ป้องกันลดปัญหา
ภัยพิบัติภายใน
ต าบลหนองแวง 

ส านักปลัด 

รวม 15  โครงการ - -     - - - 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

              54 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการให้ทุนการศึกษา - เพื่อให้เด็กยากจนท่ีเรยีนด ี
มีทุนการศึกษา 
- แข่งขันความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ 

- จัดทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนเขต อบต. 
หนองแวง 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑๐0,๐๐๐ ร้อยละ 70 ของ
นักเรียน เรียนดี
หรือมีความเป็นเลิศ
ในด้านต่างๆ ได้รับ
ทุน 

- นักเรียนยากจนได้
มีทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการด้าน
การศึกษาให้เทียบ
เทียบเท่าชุมชน
เมือง 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริมการศึกษา        
ครูศูนย์เด็ก 

-เพื่อส่งเสรมิให้ครผูู้สอนเด็ก
มีความรู้ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 
-มีทักษะในการสอนมากขึ้น 

-ครูศูนย์พัฒนาเด็กจบ
ปริญญาตรีอย่างน้อย 
ศูนย์ละ  1  คน 

200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ ครู ผดด. ในพื้นที่ 
90%ได้รับการศึกษา
ในระดับสูงขึ้น 

-ครูได้ความรู้และ
พัฒนาทักษะในการ
สอนเด็กมากยิ่งขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนของ               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อนักเรียนมีอุปกรณ์การ 
เรียนที่ทันสมัย  และ
เพียงพอในการเรียน      
การสอน 

- จัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่ 100% 
มีสื่อการเรียนรู้
ครบถ้วน 

- เด็กได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๑ 



 
          55 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงการจดัหาวัสดุซ่อมแซม
อุปกรณ์สื่อวัสดุการเรยีนการสอน 
ให้กับ รร. ท่ีขาดแคลน 

- เพื่อนักเรียนมีอุปกรณ์การ 
เรียนที่ทันสมัย  และ
เพียงพอในการเรียนการ
สอน 

- จัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนให้
โรงเรียนเขต  อบต. 

150,0๐๐ 
 

150,0๐๐ 
 

150,0๐๐ 
 

150,0๐๐ 
 

โรงเรียนขาดแคลน
ในพื้นที่ 90% 
ได้รับสื่อการเรียนรู ้

- เด็กได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 โครงการจดักิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาต ิ

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กกล้า
แสดงออกและพัฒนาทาง
วิชาการ 

- จัดกิจกรรมวัน
เด็ก และจัดแข่งขัน
ทางวิชาการ 
- จัดนิทรรศการ 

20๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจ 

- เด็กได้ร่วมกิจกรรม  
และได้รับความรู้ทาง
วิชาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการจดักิจกรรมฉลองเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

-เพื่อเป็นการเฉลิมเพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

-จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ ฯ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

 
5๐,๐๐๐ 

 
5๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

ประชาชนในพื้นที่ 
100% มีความซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

-ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการจดักิจกรรมวันแม ่ -เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า  
สิริกิต ์

-จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต ์

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
3๐,๐๐๐ 

 

 
- 

 

 
- 

 

ประชาชนในพื้นที่ 
100% มีความซาบซ้ึง
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

-ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

 
กอง 

การศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

      56 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร 
กลางวันเด็กนักเรียน 

-เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็ก 

 -เพื่อลดต้นทุนในการซื้อ
อาหาร 

 - นักเรียน  ในเขต
ต าบลหนองแวง 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

100% ของเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มี
โภชนาการ 

- นักเรียนมีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

9 โครงการจดัซื้อเครื่องกรองน้ าดื่ม
ส าหรับเด็กและประชาชนท่ัวไป 

- เพื่อให้เด็กไดด้ื่มน้ าท่ี
สะอาดถูกหลักอนามัย 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก-โรงเรียนใน
ต าบล 
-ทุกหมู่บ้าน 

 
3๐๐,๐๐๐ 

 

 
3๐๐,๐๐๐ 

 

 
- 

 

 
- 

 

รงเรียนในพื้นที่ 
100% มีน้ าสะอาดไว้
บริโภคเพียงพอ 

-เด็กไดด้ื่มน้ าท่ี
สะอาดถูกหลัก
อนามัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

57 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑0 โครงการสร้างลานอเนกประสงค์
หรือสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพื่อให้เด็กเล็กมสีถานท่ีท า 
กิจกรรมต่าง ๆ 

- ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ตาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตต าบล 

 
85๐,๐๐๐ 

 
85๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

สามารถสนับสนุน
กิจกรรมของสภาเด็กฯ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50ของกิจกรรม 

- เพื่อให้เด็กเล็กมี
สถานที่ท ากจิกรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในชุมชน 

- เพื่อให้การเรียนการสอน
ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

- โรงเรียนในเขต
ต าบลหนองแวง 
-ส่งเสริมให้มี
บุคลากรทาง
การศึกษาให้
พอเพียง 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
100%ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน ในเขตพื้นที่ 
อบต. หนองแวงได้ร่วม
กิจกรรมที่ก่อประโยชน์
ต่อสังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑2 โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน - เพื่อให้การเดินทางไปกลับ 
โรงเรียนสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ประชาชนท่ัวไป  
๑00,๐๐๐ 

 
๑00,๐๐๐ 

 
๑00,๐๐๐ 

 
๑00,๐๐๐ 

นักเรียนในพื้นที่  
90 % มีรถรับส่งที่
สะดวกและปลอดภยั 

นักเรียนมีความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑3 โครงการขอรับการสนบัสนุนจดัหา
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

- เพื่อการศึกษาและมีทักษะ 
ในการใช้งานคอมพิวเตอร ์

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน  6  
แห่งและโรงเรียนใน
ต าบล 

 
50๐,๐๐๐ 

 
50๐,๐๐๐ 

 
50๐,๐๐๐ 

 
50๐,๐๐๐ 

ร้อยละ 80 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ต าบลมี
คอมพิวเตอร์ในการใช้
งาน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนในต าบล 
มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้
ใช้ในการท างานและ
ประโยชน์ในการเรียน
การสอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 

-เพื่อเป็นแนวเขตของศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็ก 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
50๐,๐๐๐ 

 
50๐,๐๐๐ 

 
50๐,๐๐๐ 

 
50๐,๐๐๐ 

 ร้อยละ 90 ของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็มรีั่วรอบ
ศูนย์ 

-เพื่อเป็นแนวเขน
ของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
-เด็กๆปลอดภัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

15 โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในโรงเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนได้น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-โรงเรียนในต าบล  
15๐,๐๐๐ 

 
15๐,๐๐๐ 

 
15๐,๐๐๐ 

 
15๐,๐๐๐ 

นักเรียนร้อยละ 90 
เข้าใจและได้ปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

-นักเรียนได้รู้จักการ
ด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

16 โครงการจดัหาหนังสือพิมพส์ู่
ห้องสมุดโรงเรียนและชุมชน 

-เพื่อให้นักเรียนและชุมชน
ได้รับข้อมลูข่าวสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน 

-โรงเรียนในต าบล -
หมู่บ้าน  16  แห่ง 

 
๑60,๐๐๐ 

 
๑60,๐๐๐ 

 
๑60,๐๐๐ 

 
๑60,๐๐๐ 

ร้อยละ 90 ของนกัเรียน
ได้เรียนรูจ้ากห้องสมุด 

-นักเรียนได้รับข่าวสาร
ข้อมูลทีท่ันต่อเหตุการณ์
ในปัจจุบัน-ชุมชนได้รับ
ข่าวสารข้อมลูทีท่ันตอ่
เหตุการณ์ในปัจจุบัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

17 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติม
หรือขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อต่อเติมศูนยฯ์ตลอดจน
ซ่อมแซมศูนย์ที่ช ารดุและ
ก่อสร้างซ่อมแซมส่วนควบ
ให้ได้มาตรฐาน 

-พัฒนาศูนย์ทุก
ศูนย์ภายในต าบลให้
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

 
2,000,๐๐๐ 

 
2,000,๐๐๐ 

 
2,000,๐๐๐ 

 
2,000,๐๐๐ 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน/ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจ 

-เด็กเล็กในต าบลได้รับ
ความปลอดภัยตลอดจน
การเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

 
กอง 

การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
                                                                                                                                                                   60 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

18 โครงการสนับสนุนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 

-เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมต่างท่ี
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

-เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมต่างของ
เด็กและเยาชนใน
ต าบลหนองแวง 

 
10๐,๐๐๐ 

 
10๐,๐๐๐ 

 
10๐,๐๐๐ 

 
10๐,๐๐๐ 

เด็กเล็ก 80% ได้รับการ
พัฒนา 

-เด็กและเยาชนภายใน
ต าบลหนองแวงได้รับ
การสนับสนุนใน
กิจกรรมต่างๆอยา่ง
ทั่วถึง 

กอง 
การศึกษาฯ 

19 โครงการอุดหนุนการจดัหาสื่อการ
เรียนรู้ของ กศน.ต าบลหนองแวง 

-เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 

-สนับสนุนจัดหาสื่อ
สิ่งพิมพส์ื่อการ
เรียนรูต้่างๆของ 
กศน.ต าบลหนอง
แวง 

 
3๐,๐๐๐ 

 
3๐,๐๐๐ 

 
3๐,๐๐๐ 

 
3๐,๐๐๐ 

ร้อยละ 100 ของ กศน.
ได้รับการสนับสนนุ 

-ประชาชนได้รับการ
เรียนรู้เท่าเทยีมกัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

20 โครงการเพิม่สารไอโอดีน 
ในเด็กเล็ก 

-เพื่อเพ่ิมสารไอโอดีน 
ในเด็กเล็ก 

-จัดหาสารไอโอดีน
เพื่อแจกจ่ายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
50,๐๐๐ 

 
50,๐๐๐ 

 
50,๐๐๐ 

 
50,๐๐๐ 

เด็กเล็กในพื้นที่ 90% 
ไม่เป็นโรคคอพอก 

-เด็กเล็กได้รับสาร
ไอโอดีนอย่างทั่วถึง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
                                                                                                                                                                  61 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

21 โครงการประเมินภายใน
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-สนับสนุนงบประมาณใน
การประเมินภายใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลหนอง
แวง 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของครูไดร้ับ
การพัฒนา 

-เด็กเล็กในต าบลหนอง
แวงได้รับการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้รับมาตรฐาน 

 
กอง 

การศึกษาฯ 

22 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกศูนย์ภายใน
ต าบลหนองแวง 

300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนามี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

-เด็กเล็กในต าบลหนอง
แวง 

กอง 
การศึกษาฯ 

23 โครงการยกระดับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

-ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้มาตรฐาน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกศูนย์ภายใน
ต าบลหนองแวง 

 
30๐,๐๐๐ 

 
30๐,๐๐๐ 

 
30๐,๐๐๐ 

 
30๐,๐๐๐ 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กร้อย
ละ 80 ในพื้นที่ได้รับ
การพัฒนา 

-เด็กเล็กในต าบล
หนองแวงได้รับ
การศึกษาในศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กที่ได้รับ
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ครูผูดู้แลเด็ก 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กให้มากยิ่งขึ้น 

-ครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลหนอง
แวง 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ ครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่รอ้ย
ละ 80 ได้รับการพัฒนา 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลหนอง
แวง ได้รับการ
พัฒนาและมี
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ 

กอง 
การศึกษาฯ 

25 โครงการติดตั้งระบบตดัไฟในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 

-ติดตั้งระบบตัดไฟในศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กภายในต าบล 
หนองแวง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกศูนย์ภายใน
ต าบลหนองแวง 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ - - ปัญหาอุบัติภัยจากไฟฟ้า
ลดลง 100% 

-เพิ่มความปลอดภัย
ให้กับ 
เด็กเล็กและบุคลากร
ตลอดจนประชาชนใน
ต าบล 

กอง 
การศึกษาฯ 

26 โครงการสร้างนักอ่านเด็กในเขต
พื้นที่ต าบลหนองแวง 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลหนองแวง 

-เด็กได้รับความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

150,000 20,000 - - เด็กในพืน้ที่รอ้ยละ 80 
ได้รับการพัฒนา และ
ได้รับความรู ้

-เด็กเล็กภายใน
ต าบลหนองแวง 
ได้รับการพัฒนา
และมมีาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับ 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๑ 



                                                                                                                                                                                                63 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
27 

 
โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 
 

 
-เพื่อจ้างเหมาแม่บ้านท าความ
สะอาดภายในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
ศูนย์ภายในต าบลหนอง
แวง 

 
400,๐๐๐ 

 
468,๐๐๐ 

 
400,๐๐๐ 

 
468,๐๐๐ 

 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กใน
พื้นทีร่้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนา 

 
-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู ่และมีความ
สะอาดปลอดภัย 

 
กอง 

การศึกษาฯ 

28 โครงการตรวจตดิตามประเมินผล
การจัดการศึกษาภายใน 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กให้มากยิ่งขึ้น 

-ครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลหนอง
แวง 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

ครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่รอ้ย
ละ 80 ได้รับการพัฒนา 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบลหนอง
แวง ได้รับการ
พัฒนาและมี
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ 

กอง 
การศึกษาฯ 

29 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแวง 

-เพื่อก่อสร้างศูนย์ฯให้เพยีง 
พอกับความต้องการ 

-ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ด้
มาตรฐาน 

 
1,80๐,๐๐๐ 
 

 
- 

 

 
- 

 
- 

เด็กก่อนวยัเรียน 
 100% มีที่เรียนที่
ได้รับมาตรฐาน 

-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที
ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสร้างแก้ว 

-เพื่อก่อสร้างศูนย์ฯให้เพยีง 
พอกับความต้องการ 

-ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ด้
มาตรฐาน 

 
1,80๐,๐๐๐ 
 

 
- 

 

 
- 

 
- 

เด็กก่อนวยัเรียน 
 100% มีที่เรียนที่
ได้รับมาตรฐาน 

-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที
ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

31 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวน
สุขภาพ 

- เพื่อให้ชุมชนได้มีที่พักผ่อน 
หย่อนใจ  
 และออกก าลังกาย 

- จัดสร้างสวน
สุขภาพให้ในพื้นที่
ของ  อบต. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนร้อยละ 70 
มีที่ออกก าลังกายและ
ท ากิจกรรมต่างๆ 

- ชุมชนมีสวนสุขภาพมี
ที่ออกก าลังกาย  มีที ่
พักผ่อนหย่อนใจ
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่
ดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

32 โครงการจดัหาอุปกรณ์เครื่องเล่น
ส าหรับเด็ก 

-เพื่อจัดให้มีอุปกรณ์เครื่อง
เล่นส าหรับเด็ก 

- จัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องเล่นส าหรับ
เด็ก 

600,000 600,000 600,000 600,000 - เด็กในชุมชนร้อย
ละ 70 มีที่เล่นและ
ของเล่นส าหรับเด็ก
ที่หลากหลาย 

- เด็กในชุมชนจะมี
ที่เล่นและของเล่น
ส าหรับเด็กท่ี
หลากหลาย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
65 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ
กองการศึกษา 

-เพื่อเป็นสถานท่ีในการ
ท างานและท ากิจกรรม 

-ก่อสร้างอาคาร
กองการศึกษา 

600,000 - - - -มีสถานที่ท างานและ
ท ากิจกรรม 

ได้อาคารที่ได้
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

34 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองแวง 

-เพื่อปรับปรุงต่อเตมิศูนยฯ์
ให้เพียงพอกับความต้องการ 

-ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ด้
มาตรฐาน 

 
100,000 

 

 
100,000 

 

 
- 

 
- 

เด็กก่อนวยัเรียนบ้าน
หนองแวง 100% มีที่
เรียนที่ได้รับมาตรฐาน 

-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที
ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม 34 โครงการ - -     - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

66 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๔ แผนงาน สาธารณสุข  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการกาฬสินธุ์ คนดี  สุขภาพด ี
รายได้ด ี

-จัดงานมหกรรม 3D  และ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้านชุมชน 

ปีละ ๑ โครงการ 10๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 80 ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการ 

-พัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมบน
ฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง 

กอง
สวัสดิการฯ 

๒ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- เพื่อให้ประชาชนปราศจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า และ
โรคตดิต่ออื่นๆจากสัตว ์

ปีละ ๑ โครงการ 1๐๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ลดลง 100% 

เพื่อให้ประชาชน
ปราศจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและ
โรคตดิต่ออ่ืนๆ 
จากสัตว ์

กอง
สวัสดิการฯ 

๓ โครงการจดัซื้อสารเคมีในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายและน้ ายาเคมี
พ่นหมอกควัน 

- เพื่อให้ประชาชนปราศจาก 
โรคไขเ้ลือดออก 

ปีละ ๑ โครงการ ๕9,๐๐๐ ๕9,๐๐๐ - - ลดปัญหา
ไข้เลือดออกใน
พื้นที่ได้ 50% 

- เพื่อให้ประชาชน
ปราศจาก
ไข้เลือดออก 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๔ แผนงาน สาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อเกลือไอโอดีน 
เพื่อแจกจ่าย 

- เพื่อให้โรคคอพอกหมดไป 
จากต าบลหนองแวง 

ปีละ ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โรคคอพอกใน
ประชาชนลดลง
ร้อยละ 90 

-ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคคอ
พอก 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 โครงการผ่าตดัท าหมันสุนัข 
และแมว 

- เพื่อลดปัญหาสุนัขและ
แมวจรจัดในต าบล 

ปีละ ๑ โครงการ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ลดจ านวนสุนัขจร
จัดลงได้ร้อยละ 50 
 

- ลดปัญหาสุนัข
และแมวจรจัดใน
ต าบล 

กอง
สวัสดิการฯ 

6 โครงการจดัซื้อสารเคมีที่ใช้ในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายและน้ ายาเคมี
พ่นหมอกควัน 

เพื่อลดปัญหาลูกน้ ายุงลาย
ในต าบล 

ปีละ ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดจ านวนลูกน้ า
ยุงลายลงได้ร้อยละ 
50 
 

ลดปัญหาลูกน้ า
ยุงลายในต าบล 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

 68 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๔ แผนงาน สาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

7 โครงการส ารวจจ านวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าน 

- ส ารวจปรมิาณของสุนัข
และแมว เพื่อจดัสรรวัคซีน
ได้ครบถ้วน 

ปีละ ๑ โครงการ 20,000 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จ านวนสุนัขและ
แมวไดร้ับการดูแล
และป้องกันได ้
ร้อยละ 50 

-จ านวนสุนัขและ
แมวไดร้ับการ
ป้องกันท่ีถูกวิธีและ
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม 7 โครงการ - -     - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
69 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๕ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

- ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้
พิการให้สามารถด ารงชีพอยู่
ได้โดยจัดเบี้ยยังชีพให้ 

เดือนละ ๑ ครั้ง 12,0๐๐,๐๐๐ 12,0๐๐,๐๐๐ 12,0๐๐,๐๐๐ 12,0๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ได้รับเบีย้ยัง
ชีพทุกราย 

- ผู้สูงอายุและผู้
พิการในเขต  ต าบล 
ต าบลหนองแวง
ได้รับสิทธิตามที่
กฎหมายก าหนด 

กอง
สวัสดิการฯ 

๒ โครงการส่งเสริมเบีย้ยังชีพ 
ผู้พิการ 

- เพื่อให้ผู้พิการมีสวสัดิการ
คุ้มครอง 

เดือนละ ๑ ครั้ง 3,072,๐๐๐ 3,072,๐๐๐ 3,072,๐๐๐ 3,072,๐๐๐ ผู้พิการในพื้นที่
ได้รับเบี้ยยังชีพทุก
ราย 

- ผู้พิการมี
สวัสดิการคุ้มครอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการส่งเสริมเบีย้ยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

- เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ มี
สวัสดิการคุ้มครอง 

เดือนละ ๑ ครั้ง 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
ได้รับเบี้ยยังชีพทุก
ราย 

- ผู้ป่วยเอดสม์ี
สวัสดิการคุ้มครอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
70 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๕ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองด้านหลักประกัน
สุขภาพ 

ปีละ ๑ โครงการ 20๐,๐๐๐ 175,๐๐๐ 175,๐๐๐ 175,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ
80 มคีวามพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
คุ้มครองด้าน
หลักประกันสุขภาพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองด้านกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ปีละ ๑ โครงการ 3๐,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ
80 มคีวามพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
คุ้มครองด้าน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม 5  โครงการ - -     - - - 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
71 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

-เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
ปรองดอง สามัคคี ในหมู่
คณะ 

ปีละ ๑ โครงการ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคค ี

ประชาชนมี
สัมพันธไมตรีทีด่ีขึ้น 
เกิดความรัก ความ
สามัคค ี

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการสร้างความสัมพันธ์และให้
ความรู้ในการพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

-เพื่อให้เกิดความสมัพันธ์ที่ดี
ขึ้นกับคนในครอบครัวและ
ชุมชน 

ปีละ ๑ โครงการ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ ประชาชนเกิด
ความรักความ
เข้าใจ ไม่ทะเลาะ
กัน 

คนในครอบครัว
สัมพันธไมตรีทีด่ีขึ้น 
เกิดความรักความ
เข้าใจกันมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท
กลุ่มสตร ี

-เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ครอบครัว เด็ก เยาวชน 
และความเสมอภาคทั้งชาย
และหญิง 

ปีละ ๑ โครงการ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ พัฒนา ครอบครัว 
เด็ก เยาวชน และ
ความเสมอภาคทั้ง
ชายและหญิง 

ประชาชนไดร้ับการ
พัฒนา ครอบครัว 
เด็ก เยาวชน และ
ความเสมอภาคทั้ง
ชายและหญิง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



72 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาบทบาทสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลหนองแวง 

-เพื่อใหเ้ด็กไดร้ับรู้และ
เรียนรู้ ด้านต่างๆในสังคม 

ปีละ ๑ โครงการ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ - - เด็กรู้ถึงบทบาท
หน้าท่ีของตัวเอง 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้ในการ
พัฒนาตัวเองใน
ด้านต่างๆ 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุต าบล
หนองแวง 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรยีนรู้ 
เพิ่มทักษะ ผ่อนคลาย 
สนุกสนาน ได้รับความรู ้

ปีละ ๑ โครงการ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ - - ผู้สูงอายไุด้เรียนรู้ 
เพิ่มทักษะ ผ่อน
คลาย สนุกสนาน 
ได้รับความรู ้

ผู้สูงอายไุด้เรียนรู้ 
เพิ่มทักษะ ผ่อน
คลาย สนุกสนาน 
และได้รับความรู้ใน
ด้านต่างๆเพิม่มาก
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

6 โครงการอบรมและส่งเสรมิอาชีพ -ประชาชนได้รบัความรู้ 
สามารถน าไปพัฒนาอาชีพ
ของตนเองได ้

ปีละ ๑ โครงการ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ - - ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ แล้วสามรถ
น าไปพัฒนาอาชีพ
ของตนเองได้ดี
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนได้รับความรู้ 
สามารถน าไปพัฒนา
อาชีพ สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว และ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
73 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

7 โครงการอบรมป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

- เพื่อให้ชุมชนและเยาวชน
ปราศจากปญัหายาเสพตดิ 
- เพื่อรักษาเยียวยาผู้ติดยา
เสพติดในพ้ืนท่ี 

ปีละ ๑ โครงการ 3๐๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ - - ลดปัญหาการติดยา
เสพติดได้ร้อยละ 50 

-เยาวชนในชุมชน
ห่างไกลยาเสพติด 
- สร้างความเข็ม
แข็งในชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม 7 โครงการ - -     - -  
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

74 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรครบวงจร 
๑.๕ แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการเกษตรปลอดสารพิษ - เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ลดใช้สารเคมีในการปลูก
พืชผักและเลี้ยงสตัว ์

ลดการใช้สารเคมี
ในพื้นที่ ต าบล
หนองแวง 

16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ -ลดการใช้สารเคมี
ในพื้นที่ได้ร้อยละ
50 
 

- เกษตรกรสามารถ 
ปลอดภัยจาก
สารพิษ- ผู้บรโิภค
ได้บรโิภคผักท่ี
ปลอดภัย 

กอง
สวัสดิการฯ 

๒ โครงการส่งเสริมการท าน้ าหมัก
ชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ 

- เพื่อให้เกษตรลดต้นทุน
การผลิต 
- เพื่อให้เกษตรรู้จักวิธีท าน้ า 
หมักและปุย๋ชีวภาพ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองแวง 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ -เกษตรกรใช้น้ า
หมักเพิ่มขึ้น 

- เกษตรกรสามารถ
ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
ใช้ได้เอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 
 

75 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรครบวงจร 
๑.๕ แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดใน
สัตว์เล้ียงและพืช 

- เพื่อปอ้งกันโรคระบาดในสัตว์
เล้ียงและพืช- เพือ่ให้ประชาชน
ทราบถึงภัยของโรคระบาดใน
สัตว์เล้ียงและพืช 

พื้นที่การเกษตรใน
พื้นที่ต าบลหนอง
แวง 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ลดการระบาดของโรค
ในพืชได้ร้อยละ45 

- ประชาชนเขา้ใจถึง
ภัยของโรคระบาดที่
เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงและ
พืช  และรู้จักวิธี
ป้องกันโรคได้ถูกต้อง 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 โครงการปรับปรุงและสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

- เพื่อใหก้ารพัฒนาการเกษตร 
ในต าบลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

พื้นที่ในต าบลหนอง
แวง 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ได้รับการส่งเสริมจาก
ศูนย์ถ่ายทอดฯร้อยละ
50 

- ศูนย์ถา่นทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
มีงบประมาณในการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 โครงการส่งเสริมปลูกพืชพลังงาน
ทดแทน 

- ส่งเสริมการผลิตและแปรรูป 
พืชพลังงานทดแทนในท้องถิ่น 

เดือนละ ๑ ครั้ง 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ การปลูกพื้นพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ
50 

- เป็นแหล่งผลิตและ
แปรรูปพืชพลังงาน
ทดแทน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรครบวงจร 
๑.๕ แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถ ุ - ฟื้นฟปูรับสภาพดิน-ลดต้นทุน
การผลิต-ลดสารเคมีตกค้างในดิน 

เดือนละ ๑ ครั้ง 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ คุณภาพดินที่ใช้ใน
การเกษตรดีขึ้นร้อยละ
40 

-การใช้ปุ๋ยเคมีลด
น้อยลง 
-โครงการของดินดีขึ้น 
-ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
-ระบบนิเวศน์ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ด ี - เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวพันธ์ดแีละ
มีคุณภาพ 

เดือนละ ๑ ครั้ง 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของผู้ปลูก
ข้าวได้รับการส่งเสริม 

-ข้าวคุณภาพดีเป็นที่
ต้องการของตลาด  
-มีเม็ดพันธ์ข้าวพันธ์ดี
ในท้องถิ่นจ าหน่ายให ้
เกษตรกรในราคาถูก 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 โครงการป้องกันและก าจัด 
โรคแมลงด้วยพืชสมุนไพร 

-เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
-ลดสารเคมีตกค้างในดิน 
-รู้จักการใช้พืชสมุนไพร
พื้นบ้าน 

พื้นที่ต าบลหนอง
แวง 

25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ ลดการใช้สารเคมี
ในการฆ่าแมลงได้
ร้อยละ 30  

-เกษตรกรปลอดภยั
จากสารเคม ี
-รักษาสิ่งแวดล้อม 
-เกษตรกรสามารถ
ท าใช้เองได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรครบวงจร 
๑.๕ แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

9 โครงการจดัท าแปลงทดสอบการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว 

 -ลดต้นทุนการผลิต 
-ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพที่ผลิต 
ใช้เองในท้องถิ่น 
-เกษตรกรมีทางเลือกและ 
สามารถเปรียบเทียบผลผลิต 
อย่างชัดเจน 

พื้นที่ท านาต าบล
หนองแวง 

16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ เพิ่มปริมาณการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในนา
ข้าวได้ร้อยละ 40 

-ลดต้นทุนการผลิต 
-รักษา
สภาพแวดล้อม 
-มีทางเลือกในการ
ใช้ปุ๋ย 

กอง
สวัสดิการฯ 

10 โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสระน้ า
สาธารณะภายในต าบล ให้เป็นสวน
เกษตรอินทรีย ์

-เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
ให้ประชาชนภายในต าบล 
หนองแวง 

สระน้ าสาธารณะ
ภายในต าบลหนอง
แวง 

500,00๐ 500,00๐ 500,00๐ 500,00๐ ปริมาณเกษตรอินทรีย์
ในพื้นที่สาธารณะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

-ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย ์
-ประชาชนในพื้นที่ได้
บริโภค 
พืชผักปลอดสารพิษ 

กอง
สวัสดิการฯ 

11 โครงการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ -เพิ่มพื้นที่ป่า 
-ลดความเส่ียงในการปลูกพืช 
-ดินเหมาะสมในการปลกู 
ยางพารา 

พื้นที่การเกษตร
ภายในต าบลหนอง
แวง 

63๐,๐๐๐ 63๐,๐๐๐ 63๐,๐๐๐ 63๐,๐๐๐ เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  

-พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 
-เกษตรกรมีรายได ้
-เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรครบวงจร 
๑.๕ แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

12 โครงการแปรรูปผลติภณัฑ ์
จากกก 

-วัตถุดิบมีในท้องถิ่น 
-เกษตรกรว่างงาน 
-เพิ่มรายได ้

พื้นที่ต าบลหนอง
แวง 

160,๐๐๐ 160,๐๐๐ 160,๐๐๐ 160,๐๐๐ กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
ร้อยละ 70 

-ใช้วัสดุในพื้นที่ให้
เกิดประโยชน์ 
-เกษตรกรมีงานท า 

กอง
สวัสดิการฯ 

13 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ 
ในด้านปศุสัตว์ 

-เพื่อให้ประชาชนมอีุปกรณ์ 
ด้านปศุสัตว์ 

พื้นที่ต าบลหนอง
แวง 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ การปศุสัตว์ได้รับการ
พัฒนาร้อยละ 40  

-ประชาชนมีอปุกรณ์ กอง
สวัสดิการฯ 

14 โครงการบริหาร/จัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

-บริหารจัดการระบบน้ า 
เพื่อใช้ในการเกษตร 

พื้นที่ต าบลหนอง
แวง 

5,00๐,๐๐๐ 5,00๐,๐๐๐ 5,00๐,๐๐๐ 5,00๐,๐๐๐ การบริหารจัดการน้ า
ในเขตพื้นที่ได้รับการ
บริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

- ประชาชนในเขต
ต าบลหนองแวงมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม 14    โครงการ - -     - - - 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

79 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนองแวง-สร้าง
แก้วระยะ 5 กม.เพื่อเชื่อม
ระหว่าง ทต.สมเด็จ  อบต.
สมเด็จ,อบต.หนองแวง
เทศบาลต าบลนามะเขือ 

- เพ่ือให้มีถนน คสล.ใช้
เป็นเส้นทางคมนาคมได้
สะดวกปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
-ประชาชนในเขต
เทศบาลสมเด็จ 
อบต.สมเด็จ,อบต.หนอง
แวง,เทศบาลต าบลนา
มะเขือ 

20,500,000 

 
20,500,000 

 
20,500,000 

 
20,500,000 

 
ลดปัญหาอุบัติเหตุ
บนท้องถนนได้ร้อย
ละ 40 

-ประชาชนมี
ถนนลาดยาง 
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภยั-
ประชาชนในเขต
เทศบาลสมเด็จ 
อบต.สมเด็จ ,อบต.
หนองแวง,เทศบาล
นามะเขือ 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหรือถนน 
คสล.ภายในต าบล 

- เพื่อให้มีถนนลาดยางหรือ
ถนน คสล. ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมไดส้ะดวกปลอดภยั 

-ประชาชนมี
ถนนลาดยาง 
ใช้ในการสัญจรไปมาได ้
สะดวกปลอดภยั 

10,000,000 

 
10,000,000 

 
10,000,000 

 
10,000,000 

 -ปัญหาอุบัตเิหตุ
ลดลงร้อยละ 60 
-เกษตรกรขนส่ง
ผลผลติได้ทันเวลา 

-ประชาชนมี
ถนนลาดยางหรือ
ถนน คสล. ใช้ในการ
สัญจรไปมาได ้
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

80 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟสัตภ์ายใน
ต าบล 

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลาดยางให้ใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก
ปลอดภัย 

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ภายในต าบลให้ใช้การได้
ด ี

1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
-การขนถา่ย
ผลผลิตทางการ
เกษตรคล่องตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ80 

- ประชาชนมีถนน
สภาพดีใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ภายในต าบล  16  หมู่บ้าน 

- เพื่อให้มีถนน  คสล. ใช้
เป็นเส้นทางคมนาคมได้
สะดวกปลอดภยั 

- ก่อสร้างถนน  คสล. 
ภายในต าบล ขนาด
กว้าง 5 ม.ยาว 
 3 กม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

9,000,000 

 
9,000,000 

 
9,000,000 

 
9,000,000 

 
ลดอุบัติเหตุ
บนถนน
ลดลงร้อยละ 
60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใช้ในการสัญจร
ไปมาได ้

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือ
ลาดยางเช่ือมต่อระหว่างต าบล 

-เพื่อให้มีถนน คสล.หรือลาดยาง
เช่ือมต่อระหว่างต าบลที่มีความ
และปลอดภยัในการคมนาคม 

-ก่อสร้างถนน คสล.หรือลาด
ยาง เช่ือมต่อระหว่างต าบล 
ขนาดกวา้ง 
5 ม. ยาว 4 กม. หนาเฉลีย่
0.15 ม. 

11,000,000 
 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 ลดอุบัติเหตุบน
ถนนลดลงร้อยละ 
60 

- ประชาชนมถีนน  
คสล.หรือถนนลาดยาง
ใช้ในการสัญจรไปมาได้
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 
 

81 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.หรือลาดยาง 

- เพ่ือซ่อมแซมถนน 
คสล. หรือลาดยาง ให้ดี
ขึ้นและสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัย 

- ซ่อมแซมถนน คสล. 
หรือ ลาดยาง 

1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 
 

1,000,000 
 

ลดอุบัตเิหตุบน
ถนนลดลงร้อยละ 
60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใช้ในการสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเชื่อมต่อระหว่าง
เทศบาลสมเด็จ    
อบต.สมเด็จ,อบต. หนอง
แวง   ทต.นามะเขือ,  
อบต.ยอดแกง  อ.นามน 

- เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้ 
เป็นเส้นทางคมนาคม 
เชื่อมติดต่อระหว่าง
ต าบลและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บดอัดแน่น  ขนาดกว้าง 
6 ม. ยาว 3 กม. 

3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางดการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

82 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

ภายในต าบล 

 

- เพ่ือให้มีถนนลูกรังใช้ 
เป็นเส้นทางคมนาคมใน
หมู่บ้าน 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง

ขนาดกว้างตามสภาพ

พื้นที ่

 

4,500,000 

 
4,500,000 

 
4,500,000 

 
4,500,000 

 
-ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อย
ละ 50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 

9 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
ภายในต าบล 

- เพ่ือให้มีถนนลูกรังใช้
เป็นเส้นทางคมนาคม- 
เพ่ือใช้ล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร ความ
กว้างตามสภาพพืน้ที ่

5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

83 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑0 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรเชื่อม 
ระหว่างต าบล 

- เพ่ือให้มีถนนลูกรังใช้ 
เป็นเส้นทางคมนาคม 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
ใช้การได้ดมีีมาตรฐาน 

5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑1 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 

- เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ใช้การได้ดี
ดังเดิม 
- ใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกปลอดภัย 

- ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน  และ
ต าบลให้ใช้การได้ดี 

2,000,000 

 
2,000,000 

 
 
 
 
 

 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

84 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑2 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร
ภายในต าบล 

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังให้ใช้การไดด้ีดังเดิม 
- ให้ใช้ในการคมนาคมได ้
สะดวกปลอดภยั 

- ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรให้ใช้
การได้ดีดังเดิม 

3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการสัญจร
ไปมาและล าเลียง
ผลผลติ  ทาง
การเกษตรไดส้ะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑3 โครงการปรับปรุงถนนและ 
วางท่อระบายน้ า  คสล. 
ภายในต าบล 

- เพ่ือปรับปรุงถนน
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
คสล. ให้ใช้การได้ดี
ดังเดิม 

- ปรับปรุงถนนพร้อม
วางท่อ 

800,000 

 
800,000 

 
800,000 

 
800,000 

 
-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

- ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

      85 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบประปา 

- เพ่ือแก้ไขระบบประปา 
ให้ใช้ได้ดังเดิม 

- ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาให้ใช้
การได้ดี 

2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

 
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่มีน้ าสะอาด
ใช้ในการอุปโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
70 

- ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภค - 
บริโภค  อย่าง
เพียงพอใน
ครอบครัว 

กองช่าง 

๑5 โครงการขยายเขตระบบ
ท่อประปา 

- เพ่ือขยายเขตระบบ
ประปาให้ประชาชนได้ใช้
น้ าทั่วถึง 

- ขยายเขตท่อประปา
ให้กับราษฎรที่ยัง
ไม่ได้ใช้น้ าประปาได้
ใช้น้ าประปาได้อย่าง
ทั่วถึง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ในเขตพื้นท่ีมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
บริโภคเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

- ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอใน
ครอบครัว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

    86 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑6 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าใช้ในการ
อุปโภค -บริโภค 

- ขุดเจาะบาดาลใน
หมู่บ้านหรือชุมชนที่
ขาดแคลนน้ า 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ในเขตพื้นท่ีมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
บริโภคเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

- ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค - 
บริโภค  อย่าง
เพียงพอใน
ครอบครัว 

กองช่าง 

๑7 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ภายในต าบล 

- เพ่ือให้มีสะพาน คสล. 
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ได้สะดวกปลอดภัย 

- ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ในพื้นที่ต าบล
หนองแวงและ
เชื่อมต่อต าบล
ใกล้เคียง 

95๐,๐๐๐ 95๐,๐๐๐ 95๐,๐๐๐ 95๐,๐๐๐ -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อย
ละ 50 

- ประชาชนมี
สะพาน คสล.ใช้ใน
การสญัจรไปมาได ้
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

     87 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

18 โครงการซ่อมแซมสะพาน 
คสล.ภายในต าบล 

- ซ่อมแซมสะพาน คสล.
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ได้สะดวกปลอดภัย 

- ซ่อมแซมสะพาน 
คสล.ให้ใช้การได้ด ี

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลงร้อย
ละ 60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อย
ละ 50 

- ประชาชนมี
สะพาน คสล.ใช้ใน
การสญัจรไปมาได้
สะดวกปลอดภยั 
 
 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซมบ่อ
บาดาลแบบมือโยก 

- เพ่ือซ่อมแซมบ่อบาดาล
แบบมือโยกให้สามารถใช้
งานได้ดังเดิม 

- ปรับปรุงซ่อมแซม
พัฒนาบ่อบาดาลให้
ใช้ได้ดีอยู่เสมอ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณบ่อ
บาดาลที่ใช้การได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

- ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภค - 
บริโภค  อย่าง
เพียงพอใน
ครอบครัว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

      88 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
และจัดหาถังเก็บน้ าฝน 

- เพ่ือซ่อมแซมถังเก็บ
น้ าฝนให้สามารถใช้กัก
เก็บน้ าได้ 

- ซ่อมแซมถังเก็บน้ า
ให้ใช้การได้ดี 

8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ปริมาณการใช้
น้ าฝนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40 

- หมู่บ้านมีถังกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น 

- เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและปศุสัตว์
ให้กับประชาชน 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้นใน
เขตพื้นท่ีต าบลหนองแวง 

8,200,000 

 
8,200,000 

 
8,200,000 

 
8,200,000 

 
ปริมาณน้ าเพื่อใช้
ในการเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
30 

- ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้อุปโภค-บริโภค  
ได้ตลอดป ี

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

    89 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

22 โครงการซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น 

- ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นให้ใช้การได้ดี
สามารถเก็บกักน้ าไว้
ใช้ได้ 

- ซ่อมแซมฝายน้ าล้น
ที่มีอยู่แล้วให้ดีดังเดิม 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

ปริมาณฝายน้ า
ล้นที่สามารถ
กักเก็บน้ าเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 
50 

- ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้อุปโภค-บริโภค  
ได้ตลอดป ี

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  คสล. 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในหมู่บ้านได้
สะดวก 

- ก่อสร้างระบายน้ า  
คสล.ในหมู่บ้าน 

1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
ระบบระบาย
น้ าที่ท่วมขัง
ระบายได้ดีขึ้น
ร้อยละ 75 

- หมู่บ้านมีร่อง
ระบายน้ า คสล. 
และระบายน้ าได้
อย่างมีระบบ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 
 

90 
                                                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒4 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว 

- เพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
ให้กับประชาชนในชุมชน 

- ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้านใน
เขตรับผิดชอบ  อบต.
หนองแวง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน 
พ้ืนที่รู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

- ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒5 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าว 

- เพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
ให้กับประชาชนในชุมชน 

- ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวภายใน
หมู่บ้านในเขตรับผิด 
ชอบ  อบต. 
หนองแวง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน 
พ้ืนที่รู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

- ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒6 โครงการขยายเขตระบบ 
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 

- เพ่ือให้มีกระแสไฟฟ้า
ใช้ในชุมชน-  เพ่ือให้มี
แสงสว่างในยามกลางคืน
ลดปัญหาโจรกรรม 

- ติดตั้งไฟฟา้
สาธารณะ- ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
เขตรับผิดชอบของ
อบต. หนองแวง 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
30 ต่อปี 

- ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอในยามค่ า
คืน- ประชาชนมี
ความปลอดภัยจาก
โจรกรรม 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างสหกรณ์
ร้านค้าชุมชน 

- เพื่อให้มีสหกรณ์ร้านค้าใน
ต าบล 

- ก่อสร้างอาคารร้านค้า
สหกรณ์ในต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีร้านค้าท่ีเป็น
ของประชาชน
เพ่ิมมากข้ึนร้อย
ละ 40  

- ประชาชนได้ซื้อ
สินค้าในชุมชน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

         92 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ 

- เพื่อใช้เป็นที่
ประชุมสมัมนาหรือจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ให้กับ
ประชาชนหรือหน่วยงาน
ต่างๆ 

-ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 

900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

- ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่าง ๆในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

-ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงเชื่อม 
ระหว่างต าบลหนอง
แวง 

2,000,0
00 

2,000,0
00 

2,000,0
00 

2,000,00
0 

-ประชาชนในพื้นที่ได้
ใช้ไฟฟ้า เพียงพอกับ
ความต้องการ 
-เขตไฟฟ้าได้รับการ
ขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   93 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในต าบล 

- เพ่ือความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย- เพ่ือ
ปรับปรุงความสะอาด
เรียบร้อยของสถานที่
สาธารณะประโยชน์ 

-ที่สาธารณะต าบล
หนองแวงเช่น  วัด  
อบต.  อนามัยและ
บริเวณท่ีสาธารณะ
ของหมู่บ้าน ภายใน
ต าบลหนองแวง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 พ้ืนที่ต าบลหนอง
แวงได้รับการ
ปรับปรุงมากขึ้น
ร้อยละ 60 

- อาคารสถานท่ี
สะอาดเรียบร้อย   
งามตา-สถานท่ี
สาธารณะประโยชน์
สะอาด เรียบร้อย
งามตา  เกิดความ
สวยงามแก่ผู้พบเห็น 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตร 

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ให้ใช้การได้ดีสามารถ
เก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ 

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ที่มีอยู่แล้วให้ดีดังเดิม 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีปริมาณน้ าเพ่ือ
การเกษตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
30 

- ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
    94 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

32 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

- ปรับปรุงซ่อมแซมอ่าง
เก็บน้ าให้ใช้การไดด้ี
สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได ้

- ซ่อมแซมอ่างเก็บ
น้ าที่มีอยู่แล้วให้ดี
ดังเดิม 

150,000 150,000 150,000 150,000 มีปริมาณน้ า
เพ่ือ
การเกษตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
30 

- ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างตลาด 
ชุมชนเพ่ือการเกษตร 

- เพ่ือให้มีตลาดชุมชน
ในการขายสินค้าท่ี
เกษตรกรได้ผลิตหรือ
ปลูกน ามาขาย 

- ก่อสร้างลาน
ตลาดชุมชนใน
ต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรมร
พ้ืนที่จ าหน่าย
สินค้าเพ่ิมมาก
ขึ้นร้อยละ 50 

- ประชาชนได้ซื้อ
สินค้าในชุมชน 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

                                              95 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
คมนาคมขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  คสล.ถนน
เพ่ือการเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนนและ
เพิ่มการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้ร้อยละ 
70 

- ประชาชนใช้ถนน
ได้อย่างปลอดภัย- 
การขนส่งผลผลิต
ของการเกษตรได้
สะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
เชื่อมระหว่างต าบลสายบ้าน 
โนนชาด – บ้านดงค าพัฒนา 
ถึงบ้านป่านกขาบ 

- เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคมและขนส่งผลผลติ
ของเกษตรออกสู่ตลาดได้
สะดวกและปลอดภยั 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความกว้างผิวจราจร 
6 เมตรไหล่ทางลาด
ยางข้างละ1 เมตร 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 
 

-ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

- ราษฎรได้มี
เส้นทางการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

96 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

36 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า 
เพ่ือการเกษตร 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 

-ขุดลอกล าห้วย / 
หนองคลอง / บึง 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 
40 

-เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ 

-เพ่ือให้เยาวชนได้มี
ลานกีฬาเพ่ือออกก าลัง
กาย 

-ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
ภายใน ต.หนองแวง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส่งเสริมการเล่น
กีฬาในพ้ืนท่ีได้
ร้อยละ 60 

-เพื่อให้เยาวชนได้มี
ลาดกีฬาเพื่อออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ าอุปโภค - 
บริโภคของประชาชน 

- ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มาก  บริเวณ
หนองเป้า 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 มีปริมาณน้ า
สะอาดใช้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

- ประชาชน  ชุมชน
ที่อยู่ใกล้เคียงได้ใช้
น้ าอุปโภค-บรโิภคได้
อย่างเพียงพอ 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
     97 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุงท่อเมนท์ 
ระบบประปาหมู่บ้าน 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
ใช้น้ าประปาในหมู่บ้าน 

- วางท่อเมนท์
ระบบประปา
หมู่บ้านใหม่ทั้งหมด 

800,000 800,000 800,000 800,000 มีปริมาณน้ า
สะอาดใช้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 

- ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างสะดวกและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล 

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภค – บริโภค 
ของประชาชน 

-ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีปริมาณน้ า
สะอาดใช้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60 

- ประชาชน  ชุมชน
ที่อยู่ 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างป้าย 
แนวเขตพ้ืนที่   อบต.
หนองแวง 

- เพ่ือให้ทราบแนวเขต
พ้ืนที่ 

- ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร 

100,000 100,000 100,000 100,000 กว้าง 10 
เมตร 

- ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และมีความ
พึงพอใจร้อยละ 70
ประชาชนได้รับความ
สะดวก จากป้ายแนว
เขต 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
     98 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างรั้วแนว
เขตพ้ืนที่สาธารณะภายใน
ต าบล 

เพ่ือให้ทราบรั้วแนวเขต
พ้ืนที่สาธารณะภายใน
ต าบล 

-ประชาชนทราบรั้ว
แนวเขตพ้ืนที่
สาธารณะภายใน
ต าบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง
ต าบล.สายบ้านสร้างแก้ว
ถึงบ้านโป่งเชือก 

- เพ่ือเป็นเส้นทาง
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตของเกษตรออก
สู่ตลาดได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้าง
ถนนลาดยางความ
กว้างผิวจราจร 6 
เมตรไหล่ทางลาด
ยางข้างละ1 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

- ราษฎรได้มี
เส้นทางการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
     99 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง
ต าบลสายบ้านสร้างแก้ว 
ถึงบ้านนามะเขือ 

- เพ่ือเป็นเส้นทาง
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตของเกษตรออก
สู่ตลาดได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้าง
ถนนลาดยางความ
กว้างผิวจราจร 6 
เมตรไหล่ทางลาด
ยางข้างละ1 เมตร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

- ราษฎรได้มี
เส้นทางการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

45 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สาย บ.ประชาฯ
ถึง บ.ค าไผ ่

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิว 
จราจรถนนลาดยางให้ใช้
ในการคมนาคมไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 

- ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
ต าบลให้ใช้การได้ดี 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

- ประชาชนมีถนน
สภาพดีใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

    100 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

46 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สาย  
บ.พรสวรรค์ ถึง บ.ป่านก
ขาบ 

- เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางให้ใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก
ปลอดภัย 

- ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
ต าบลให้ใช้การได้ดี 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

- ประชาชนมีถนน
สภาพดีใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย  
บ.หนองแวง  ถึง บ.สร้าง
แก้ว 

- เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางให้ใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก 
ปลอดภัย 

- ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
ต าบลให้ใช้การได้ดี 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

- ประชาชนมีถนน
สภาพดีใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
เชื่อมระหว่างต าบลสายบ้าน 
หนองแวง ม.16  ถึงบ้านโป่ง
เชือก 

- เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลติของเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความกว้างผิวจราจร 
6 เมตรไหล่ทางลาด
ยางข้างละ1 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

- ราษฎรได้มี
เส้นทางการ 
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามห้วยขัวแดง 

-เพ่ือมีสะพานที่
มาตรฐานให้ประชาชน
ใช้ 

-สร้างสะพาน คสล.
ข้ามห้วยแดง 

500,000 500,000 - - -ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

-ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 
  102 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อม
ระหว่างต าบล ระหว่าง 
บ.โนนชาด  ต.หนองแวงถึง 
ต าบลนามะเขือ 

- เพ่ือให้มีถนนลูกรังใช้ 
เป็นเส้นทางคมนาคม
เชื่อมติดต่อระหว่าง
ต าบลและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่น  
ขนาดกว้าง  6 ม. 
ยาว  3  กม. 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -ปัญหา
อุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อย
ละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังแนวเขตใช้ใน
การสญัจรไปมา 
ได้สะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

51 โครงการขุดลอกหนองเป้า -เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ในอุปโภค
บริโภค 

-ขุดลอกหนองเป้า 1,500,000 1,500,000 - - ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 

-เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
  103 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

52 โครงการขุดลอกหนองเม็ก -เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ในอุปโภค
บริโภค 

-ขุดลอกหนองเม็ก 1,500,000 1,500,000 - - ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 

- ประชาชนมีถนน
สภาพดีใช้สญัจรไป
มาไดส้ะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการขุดลอกหนอง 
ค าวัวเน่า ม.15 

-เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าใช้ในอุปโภคบริโภค 

-ขุดลอกหนองค าวัว
เน่า บ.หนองแวง  
หมู่ 15 

1,500,000 1,500,000 - - ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 

-เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อม
ระหว่างบา้นสรา้งแก้ว 
ต.หนองแวง ถึง 
บ้านโพนสวาง ต.นามะเขือ 

- เพ่ือให้มีถนนลูกรังใช้ 
เป็นเส้นทางคมนาคม 
เชื่อมติดต่อระหว่าง
ต าบลและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่น  
ขนาดกว้าง6 ม. 
ยาว 3 กม. 

1,500,000 1,500,000 - - ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างอาคาร
กิจการสภา อบต.หนองแวง 

-เพื่อใช้ในการท ากิจการ
สภาและใช้ประชุม 

-ก่อสร้างอาคาร
กิจการสภา 

500,000 500,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนและ
ประชาชน
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
90 

-เพื่อใช้ในงาน
กิจการสภาต่างๆ
และใช้ในการ
ประชุม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
105 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

56 โครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังเส้นรอบหนองคูทด 

- เพ่ือให้มีถนนลูกรังที่
มาตรฐานใช้เป็น
เส้นทางคมนาคม 

-ปรับปรุงถนนลูกรัง
รอบหนองคูทดให้
ได้มาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

57 โครงการจดัซื้อตะแกรงเหล็ก
ปิดร่องระบายน้ า ภายใน
ต าบลหนองแวง 

-เพื่อจัดช้ือตะแกรงเหล็ก
ปิดร่องระบายน้ าภายใน
ต าบล 

-มีตะแกรงเหล็กปิด
ร่องระบายน้ าทุกจดุ
ภายในต าบลหนอง
แวง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ลดอุบัตเิหตรุ้อย
ละ 40และเพิ่ม
การระบายน้ าที่
มีประสิทธิภาพ 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลและผู้สญัจรไป
มาไดร้ับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

106 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างหรือขยาย
เขตประปาหอถังสูง 

-ก่อสร้างขยายเขตประปา
หอถังสูงให้เพียงพอกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างขยายเขต
ประปาหอถังสูงภายใน
ต าบลหนองแวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนใน
พ้ืนที่มีน้ า
สะอาดไว้
ส าหรับอุปโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
40 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลมีน้ าสะอาดใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
รอบสระน้ าสาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ
สระน้ าสาธารณะเป็นที่
พักผ่อนสวยงามร่มรื่น 

-สระน้ าสาธารณะ
ภายในต าบลหนอง
แวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจร้อยละ 
90 

-ประชาชนมีพื้นที่
พักผ่อนและออก
ก าลังกายตลอกจน 
ท ากิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

60 โครงการขุดลอกหนองน้ า 
สาธารณะเพื่ออุปโภคบรโิภค 
ภายในต าบลหนองแวง 

-ขุดลอกหนองน้ าเพื่อใช้
อุปโภคบรโิภคได ้
ตลอดป ี

หนองน้ าสาธารณะ
ภายในต าบลหนอง
แวง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าเพื่อใช้
เพื่ออุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าอุปโภคบรโิภคใช้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

61 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ภายในต าบลหนอง
แวง 

-เพ่ือระบายน้ าไม่ให้
ท้วมขังตามถนน 

-วางท่อระบายน้ า
ทุกหมู่บ้านภายใน
ต าบลหนองแวง 

300,000 300,000 300,000 300,000 ลดอุบัตเิหตไุด้
ร้อยละ 40 
-ยืดอายุของ
ถนนได้ร้อยละ 
50 

-น้ าไม่ท่วมขังตาม
ถนนประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   108 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ า คสล. จากอ่างเก็บน้ า
ม.4 

-เพ่ือน าน้ ามาใช่ในการ
ท านาข้าว และท า
การเกษตรอื่นๆ 

-ท าคลองส่งน้ าใน
พ้ืนที่ต าบลหนอง
แวง 

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
30 

-ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการท า
เกษตรกรรม 
-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะ(เพื่อจดัท าตลาด
ชุมชน) 

-เพื่อปรับปรุงพื้นที่เป็น
ตลาด 
-ประชาชนมีตลาด
จ าหน่ายสินค้า 

-ปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะภายใน
ต าบลหนองแวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
พื้นที่จ าหน่าย
สินค้าเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

-ประชาชนมีที่
จ าหน่ายสินค้า 
-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

    109 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

64 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางภายในต าบล
หนองแวง 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางใหไ้ด้
มาตรฐาน 

-ถนนลาดยางภายใน 
ต าบลหนองแวง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ปัญหา
อุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร
คล่องตัวขึ้น
ร้อยละ 50 

-ประชาชนมี
ถนนลาดยางใช้ใน
การสัญจรไปมาได้ 
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   110 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทาง 
เข้าหมู่บ้าน ม.7 ,8 ,11 ,12  

เพื่อจัดท าซุ้มประตูทางเข้า 
หมู่บ้าน 

ท าซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้านภายในต าบล
หนองแวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

-เพื่อความสวยงาม
และเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งต าบล 
-เพื่อบอกช่ือบ้าน 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างอาคาร 
หรือปรับปรุงต่อเติม 
ที่ท าการ อบต.หนองแวง 

-เพ่ือก่อสร้างอาคารที่
ท าการ อบต.แทนหลัง
เก่าท่ีมีสถานที่ไม่
เพียงพอ และช ารุด
ทรุดโทรม 

-ก่อสร้างอาคารที่
ท าการ อบต.หนอง
แวงหลังใหม่ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
เวลามาติดต่อ
ราชการและมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 
 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในเวลา
มาติดต่อราชการ
และมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

       111 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่างต าบล 

- เพื่อเป็นเส้นทาง
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลติของเกษตรออกสู่
ตลาดไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เชื่อมระหว่างต าบล 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัยใน
การเดินทางมาก
ยิ่งข้ึน 
-ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

68 โครงการซ่อมแซมหรือซ่อม
สร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างต าบล 

เพื่อปรับปรุงถนนลาดยาง 
ให้ได้มาตนฐาน 

-ซ่อมแซมหรือซ่อม
สร้างถนนลาดลาดยาง
เชื่อมระหว่างต าบล 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

-ประชาชนได้รบั
ความปลอดภัยใน
การเดินทางมาก
ยิ่งข้ึน-ประชาชน
สามารถขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   112 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เชื่อมระหว่างต าบล 

- เพ่ือให้มีถนนลูกรังใช้ 
เป็นเส้นทางคมนาคม 
เชื่อมติดต่อระหว่าง
ต าบลและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่างต าบล 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

-ประชาชนมีถนน
ลูกรังท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้สัญจรไปมา
ประชานได้รับคาม
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

70 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เชื่อมระหว่างต าบล 

เพื่อมีถนนลูกรังท่ีได้รับ
มาตรฐานในการเดินทาง 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่างต าบล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

-ประชาชนมีถนน
ลูกรังท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้สัญจรไปมา
ประชานได้รับคาม
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

  113 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

71 โครงการขุดลอกหนองแย ้
บ้านดงค า ม.11 

-เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าใช้ในอุปโภคบริโภค 

ขุดลอกหนองแย ้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 

-เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเส้น บ.โนนชาด
ผ่าน บ.ดงค า ถึง ต.ภปูอ 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจรไป
มา 

-ก่อสร้าง
ถนนลาดยางเส้น 
บ.โนนชาด ผ่าน บ.
ดงค าถึงต าบลภูปอ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

-เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
-เพื่อขนถ่ายสินค้า
การเกษตรออกสู่
ตลาดได้ทันเวลา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

114 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบ้านโนนชาด ม.5 ถึงปั้ม 
น้ ามันประสิทธ์ิออย  
ต.ยอดแกง 

-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

-ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้น บ.โนนชาด ผ่าน 
บ.ดงค าถึงต าบลภูปอ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -ปัญหาอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ลดลง
ร้อยละ 60 
-การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรคล่องตัว
ขึ้นร้อยละ 50 

-เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน-เพื่อ
ขนถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

74 โครงการปรับปรุงศูนย์การ
เรียนชุมชน 

- เพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์
การเรยีนชุมชน  เพื่อใช้ใน
การเรยีนชุมชนภายใน
ต าบล 

- ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนชุมชนในต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
79 

- ประชาชนมี
สถานท่ีในการเรยีน
หนังสือและ
ฝึกอบรมอาชีพเสริม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 
115 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

75 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 79 

- เด็กมีสถานท่ีใน
การเรยีนหนังสือท่ี
สะดวก,ปลอดภัย 

กองช่าง 

76 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าใส 
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่ออุปโภค - บริโภค 

-เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า 
ที่สะอาดส าหรับการอุปโภค-
บริโภค 

-ติดตั้งเครื่องกรอง
น้ าใสให้ครบทุก
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนใน
พ้ืนที่มีน้ าสะอาด
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 50 

-ประชาชนในต าบล
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

    116 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

77 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร 

- เพื่อใช้ในการเกษตร - ขุดเจาะบ่อ
บาดาลในต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 - เกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการท า
การเกษตรเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 40 

- เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

78 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขาม  ม.2  

-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

- ขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

300,000 - - - -ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

  117 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
79 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บ.หนองขาม ม.2 

 
-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

 
- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

 
134,400 

 
- 

 
- 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.โคกกลาง ม.4 

-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
179,200 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   118 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
81 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.โนนชาด ม.5 

 
-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

 
- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

 
134,400 

 
- 

 
- 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.ค าไผ่  ม.6 

-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
168,000 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

  119 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
83 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 

 
-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

 
- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

 
179,200 

 
- 

 
- 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.โนนชาด  ม.8 

-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
282,800 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

    120 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
85 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.หนองแวง  ม.9 

 
-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

 
- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

 
211,440 

 
- 

 
- 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.ดงค าพัฒนา  ม.11 

-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
179,200 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   121 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
87 

 
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ.หนองผ้าอ้อม  ม.12 

 
-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

 
- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

 
128,800 

 
- 

 
- 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.ประชาสามัคคี      
ม.14 

-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
159,600 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   122 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
89 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.โนนชาด   
ม.15 

 
-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

 
- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

 
226,240 

 
- 

 
- 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ.หนองแวง   
ม.1,9,16 

-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
600,000 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   123 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
91 

 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  บ.พรสวรรค์   
ม. 10 

 
-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

 
- ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่การเกษตร   

 
159,000 

 
- 

 
- 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  บ.หนองผ้าอ้อม   
ม.12 

-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
120,000 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 
    124 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
93 

 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ.สร้างแก้ว   ม.13 

 
-เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาย
น้ าในหมู่บ้านได้สะดวก 
 

 
- ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล.   

 
100,000 

 
- 

 
- 

 
- 

-ระบบระบายน้ าที่
ท่วมขังระบายได้ดี
ขึ้นร้อยละ 75 

-หมู่บ้านมีร่อง
ระบายน้ า คสล. 
และระบายน้ าได้
อย่างมีระบบ 

กองช่าง 

94 โครงการจดัท าป้ายคัทเอ้าท์
ประชาสมัพันธ์ 
 

-เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 
อบต. ให้ประชาชนและ
บุคคลภายนอก 

-จัดท าป้ายคัทเอ้าท์
ประชาสมัพันธ์ 
 

 
150,000 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกรับรู้ 
อบต. 

-เพื่อประชาสัมพันธ์ 
อบต.  
-  

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพาน คสล. บ.สร้างแก้ว 
 ม.13 

-เพื่อมีสะพานที่ได้มาตรฐานให้
ประชาชนใช้ 

- ปรับปรุงซ่อมแซม
สะพาน คสล. 

80,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

- ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
   125 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

96 โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ
หน้าวัดหนองแวงศิลาราม  
บ.หนองแวง  ม.9 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

- ปรับปรุงที่
สาธารณะหน้าวดั
หนองแวงศิลาราม 

 
50,000 

 
- 

 
- 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

97 โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ
ข้างวัดนิมิตเมธาวาส 
 บ.สร้างแก้ว  ม.13 

-เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ลาดยางที่ได้มาตรฐาน 
ใช้สัญจรไปมา 

- ปรับปรุงที่
สาธารณะข้างวัด
นิมิตเมธาวาส 

 
183,750 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ปัญหาอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลงร้อยละ 
60 
-การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
คล่องตัวขึ้นร้อยละ 
50 

-เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน-เพื่อขน
ถ่ายสินค้า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
   126 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
98 

 
โครงการปรับปรุงพื้นรอบบริเวณ
อาคารส านักงาน  
 อบต. หนองแวง 

 
-เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
ท างาน จัดงาน จัดสถานท่ี
ต่างๆ 

 
- ปรับปรุงพื้นรอบ
บริเวณอาคาร
ส านักงาน 

 
190,000 

 
- 

 
- 

 
- 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
เวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

-เพื่อความสะดวก
ในเวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

99 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานกองช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนมี และ
พนักงาน ได้รับความสะดวก 
ในการติดต่อประสานงาน 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงาน
กองช่าง 

 
450,000 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
เวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

-เพื่อความสะดวก
ในเวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

    127 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
100 

 
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานกองสวัสดิการสังคม 
 

 
-เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการ
ท างาน  และประชาชนท่ีมา
ติดต่องาน 

 
- ปรับปรุงต่อเตมิ
อาคารส านักงาน
กองสวัสดิการ
สังคม 

 
85,800 

 
- 

 
- 

 
- 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
เวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

-เพื่อความสะดวก
ในเวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

101 โครงการปรับปรุงอาคารข้าง
ห้องน้ าเป็นห้องครัว 

-เพื่อให้ประชาชนมี และ
พนักงาน ได้รับความสะดวก 
ในการติดต่อประสานงาน 

ปรับปรุงอาคารข้าง
ห้องน้ าเป็น
ห้องครัว 

 
100,000 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
เวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

-เพื่อความสะดวก
ในเวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   128 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
102 

 
โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
ห้องประชุม 

 
-เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการ
บริการประชาชน /พนักงาน 

 
- ปรับปรุงห้องน้ า
อาคารห้องประชุม 

 
200,000 

 
- 

 
- 

 
- 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
เวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

-เพื่อความสะดวก
ในเวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

103 โครงการปรับปรุงอาคารห้อง
ส านักงานห้องกองคลัง /  
กองการศึกษาฯ 

-เพื่อให้ประชาชนมี และ
พนักงาน ได้รับความสะดวก 
ในการติดต่อประสานงาน 

ปรับปรุงอาคาร
ห้องส านักงานห้อง
กองคลัง /  
กองการศึกษาฯ 

 
100,000 

 
- 

 
- 
 

 
- 

-ประชาชนได้รบั
ความสะดวกใน
เวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

-เพื่อความสะดวก
ในเวลามาติดต่อ
ราชการและมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

129 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน   โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
104 

 
โครงการปรับปรุงหอถังประปา
เดิม ม.5 

 
-เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการ
ใช้น้ าให้กับประชาชน 

 
- ปรับปรุงหอถัง
ประปาเดิม 

 
100,000 

 
- 

 
- 

 
- 

-ประชาชนในพื้นที่
มีน้ าสะอาดไว้
ส าหรับอุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 50 

-ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคได้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

105 
 

โครงการจัดท าแผนที่ระวาง
แนวเขต 

-เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงแนวเขต
ของพื้นที่ต าบลและแนวเขต
พื้นที่ต าบลใกล้เคียง 

-จัดท าแผนที่และ
แนวเขตของต าบล
หนองแวงให้
ถูกต้อง 

200,000 200,000 200,000 200,000 -พื้นที่แนวเขตแผน
ที่ระวางท่ีชัดเจน
ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
80 

-เพื่อท่ีจะได้ทราบถึง
แนวเขตของพื้นท่ี
ต าบลและแนวเขต
พื้นท่ีต าบลใกล้เคียง 

 
กองช่าง 

 

รวม       105    โครงการ          
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
     130 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๗ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิภายในต าบลหนองแวง 

- เพื่อให้เยาวชน  ประชาชน 
ห่างไกลยาเสพติด 

- จัดแข่งขันกีฬา
ต าบลต้านยาเสพ
ติด   
- จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 
- จัดแข่งกีฬาใน
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 - ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ลดลงร้อย
ละ 40 

- ประชาชน  
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด  และพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา 

 
กอง

การศึกษาฯ 

๒ โครงการจดัการแข่งขันกีฬา 
การละเล่นพ้ืนบ้านศูนย์พัฒนา
เด็กล็ก 

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
ทักษะด้านกีฬา 
- เพื่อพัฒนาการด้านรา่งกาย 
ของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ 

- จัดการแข่งขัน
กีฬาภายใน
โรงเรียนในต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 - สุขภาพของ
นักเรียนร้อยละ 
40 แข็งแรงข้ึน 

- นักเรียนได้เรียนรู้ 
ทักษะด้านการกีฬา  
และรู้กติกาการแข่งขัน  
รู้จักรักและสามัคคีกัน 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๗ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาส ี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้มีการ 
เสรมิเสร้าง, สติปัญญาพร้อม
ทั้ง  4  ด้าน 
- เพื่อให้เด็กไดรู้้จักการอยู ่
ร่วมกัน เกิดความรักและ
สามัคคเีพื่อให้เด็กมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
ภายในต าบล 

 
100,000  

 
45,000  

 
-  

 
-  

- เด็กไดม้ีการ
พัฒนาท้ัง  4 ด้าน 
- เชื่อม
ความสัมพันธ์  เด็ก 
ได้รูจ้ักกัน 
- เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง 

- เด็กไดม้ีการ
พัฒนาท้ัง  4 ด้าน 
- เชือ่ม
ความสัมพันธ์  เด็ก 
ได้รูจ้ักกัน 
- เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง 

 
กอง

การศึกษาฯ 

4 โครงการจดัหาอุปกรณ์กีฬา 
ส าหรับหมู่บ้าน / ชุมชน / 
โรงเรียน 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
เยาวชนในหมู่บ้านออก 
ก าลังกาย  และเล่นกีฬา 

- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับทุกหมูบ่้าน 
- จัดตั้งกองทุนพัฒนา
กีฬาภายในหมู่บ้าน 
- จัดหาเจ้าหนา้ที่
พัฒนาด้านกีฬาของ
ต าบล 

 
500,000  

 
500,000  

 
500,000  

 
500,000  
 

โรงเรียน/หมูบ่้าน/
ชุมชน ได้รับการ
ส่งเสริมอุปกรณ์
ด้านกีฬาร้อยละ 
80 

- ประชาชน  เยาวชน 
แต่ละหมู่บ้านมี
อุปกรณ์กีฬา  ในการ
เล่นกีฬา และได้ออก
ก าลังกาย อย่างถูกวิธ ี

 
กอง

การศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๗ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5   โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ 1 - 16 

- ก่อสร้างลานกีฬาอเนก 
ประสงคต์ามหมู่บ้านให ้
ครบทุกหมู่บ้าน 

- ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ตาม
หมู่บ้านให้ครบทุก
หมู่บ้าน 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

- เยาวชน  
ประชาชนมีสถานที่
เล่นกีฬาที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

- เยาวชน  
ประชาชนมีสถานที่
เล่นกีฬาที่ 
ปลอดภัยต่อร่างกาย 

 
กอง

การศึกษาฯ 

6 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา - เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
ภายในต าบลให้ได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬา  ภายใน
ต าบล 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

- เยาวชน  
ประชาชนมีสถานที่
เล่นกีฬาที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

- ประชาชน  
เยาวชน  
 มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานไว้เล่น
กีฬา 

 
กอง

การศึกษาฯ 

7 โครงการส่งทีมนักกีฬาร่วมร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

ส่งเสริมการเล่นกีฬา  และ
สร้างความรัก  ความสามัคคี
ระหว่าง  หน่วยงานอ่ืน 

- จัดการแข่งขัน หรือ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระหว่างหนว่ยงานอื่น 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

- เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึนร้อยละ 
50   
 

- เยาวชน  ประชาชนมี
สถานที่เล่นกีฬาที่ 
ปลอดภัยต่อร่างกาย 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๗ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความ
เป็นเลิศด้านการกีฬา 

-ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนา 
ทักษะด้านการกีฬา 
- เข้าร่วมการเข้าแข่งกีฬา 
ระดับต่าง ๆ 
- ส่งเสริมนักกีฬาสู่ความเป็น 
เลิศในระดับที่สูงขึ้น 

- เข้าร่วมการเข้าแข่ง
กีฬาระดับ 
ต่าง ๆ 
- ส่งเสริมนักกีฬาสู่
ความเป็นเลิศในระดับ
ที่สูงขึ้น 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

- เกิดความรกัความ
สามัคคีสุขภาพ
แข็งแรง และเพิ่ม
ทักษะการแข่งขันกีฬา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

- เกิดความรักความ
สามัคคสีุขภาพ
แข็งแรง และเพิ่ม
ทักษะการแข่งขัน
กีฬา 

 
กอง

การศึกษาฯ 

9 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ประจ าป ี

ส่งเสริมการเล่นกีฬา  และ
สร้างความรัก  ความสามัคคี
ระหว่าง  อบต. 

- จัดการแข่งขัน หรือ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระหว่างท้องถิ่น 

 
200,000 

 
80,000 

 
80,000 

 
80,000 

- เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึนร้อยละ 
50   
 

- เยาวชน  ประชาชนมี
สถานที่เล่นกีฬาที่ 
ปลอดภัยต่อร่างกาย 

 
กอง

การศึกษาฯ 

รวม 9   โครงการ - -     - - - 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๒.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
 (พร้อมวิทยากร) 

- เพื่อส่งเสริมความรูด้้าน
วิชาชีพให้แก่ประชาชน 
 – ประชาชนสามารถมี
อาชีพเสริมเพิม่รายได้ 

- ฝึกอบรม/ดูงาน
ให้กับผู้มีความ
สนใจภายในต าบล 

160,000 160,000 160,000 160,000 - ประชาชนใน
ชุมชนมี
ความสามารถ
ประกอบ 
อาชีพได้
หลากหลาย 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 

 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน
แบบบูรณาการ 

- เพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

- ด าเนินการตาม
กรอบนโยบาย
ตามที่รัฐบาล
ก าหนด 
- ส่งเสริมให้
ประชาชน 

160,000 160,000 160,000 160,000 - สมาชิกในกลุ่ม
อาชีพมีรายได้เสริม
ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 

- ลดปัญหาการ
ว่างงานลงได้ร้อย
ละ 40 

 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

รวม 2 โครงการ - - 320,000 320,000 320,000 320,000 - - - 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว,พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ในชุมชน 
 

- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม 
ให้ด ารงสืบต่อไป 

- ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการคิดเป็นร้อย
ละ  80  ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีจิตส านึกในการ
เคารพผู้สูงอายุและ
หวงแหนประเพณีของ
ท้องถิ่นตนเองคิดเป็น
ร้อยละ 90 

- เป็นการสืบทอด  
และอยู่ตลอดไป 
จรรโลงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

 136 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว,พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

- เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นอันดี
งามให้ด ารงสืบต่อไป 
 

- จัดงาน
ประเพณีลอย
กระทงประจ าปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการคิดเป็นร้อย
ละ  85  ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ตนเองคิดเป็นร้อยละ 
90 

- เป็นการสืบ
ทอด  และ
จรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของไทย 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว,พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 โครงการจดังานประเพณีวัน
สงกรานต ์

- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้
ด าเนินสืบต่อไป 

- จัดงานประเพณี
วันสงกรานต ์

160,000 160,000 160,000 160,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการคิดเป็นร้อย
ละ  85  ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ตนเองคิดเป็นร้อยละ 
90 

- เป็นการสืบทอด  
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
   138 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว,พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงการเข้าวดัปฏิบตัิธรรม - เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นอันดี
งามให้ด ารงสืบต่อไป 

- จัดซื้อต้นเทียน  
และผ้าอาบ
น้ าฝน  ถวาย - 
จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

160,000 50,000 50,000 50,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการคิดเป็นร้อย
ละ  85  ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ตนเองคิดเป็นร้อยละ 
90 

- เป็นการสืบทอด  
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   139 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว,พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ 
 

- เพื่ออนุรกัษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม 
ให้ด าเนินสืบต่อไป 

- จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ  
-ส่งเสริมงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ในหมู่บ้านใน
ต าบล 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการคิดเป็นร้อย
ละ  90  ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ตนเองคิดเป็นร้อยละ 
80 
 

- เป็นการสืบทอด  
และประชาชนใน
ท้องถิ่นจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม 

 
กอง

การศึกษาฯ 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

              140  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว,พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

6 โครงการจดังานประเพณีบญุกฐิน
สามัคคี อ.สมเด็จ 

- เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอันดี
งามให้ด าเนินสืบต่อไป 

- ประเพณีบุญ
กฐิน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 75 ของผูร้่วม
โครงการได้รับการสสืบ
ทอดวัฒนธรรมจากคน
รุ่นเก่าสูรุ่่นใหม ่

- เป็นการสืบทอด  
และ 
จรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม 

 
กอง

การศึกษาฯ 

7 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ดนตรีพื้นเมือง 

- เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ดนตรีพื้นเมือง 
- เพ่ือส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้
นักเรียนสนใจ
การเล่นเครื่อง
ดนตรีพ้ืนเมือง 
พ้ืนเมืองภาค
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 - เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของ 
ท้องถิ่น 

- เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของ 
ท้องถิ่น 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

    141 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว,พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาการบริหารและจัด
งานสภาวัฒนธรรมต าบล 

- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม 
ให้ด ารงสืบต่อไป 

- ศูนย์สภา
วัฒนธรรม 
ต าบลด าเนินงาน
ตามแผนงาน 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

ร้อยละ 70ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการการ
สืบทอดวัฒนธรรมจาก
คนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่
ได้รับสามารถเป็นผู้น า
ทางศาสนาเบื้องต้นได้ 

- เป็นการสืบทอด
และจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของ
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณธรรมและจรยิธรรม 

- เพื่อให้ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรมและใน
การใช้ชีวิตยุคปัจจุบัน 

-จัดฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมคุณธรรม
และจริยธรรม
ให้กับประชาชน , 
นักเรียน 
นักศึกษาท่ีสนใจใน
เขต อบต. 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 40 ของ
ประชากร 

-คุณธรรมและ 
จริยธรรม ประชาชน
ได้รู้จักถึงค าว่าและ
น าไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

     142 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว,พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา - เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา-เพื่อ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  โบราณสถาน 
ในพระพุทธศาสนา 

-เพื่อบูรณะ
ซ่อมแซมศาสน
สถานให้มีสภาพ 
สมบูรณ์และ
เหมาะสม 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

ร้อยละ 70ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการการ
สืบทอดวัฒนธรรมจาก
คนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่
ได้รับสามารถเป็นผู้น า
ทางศาสนาเบื้องต้นได้ 

-ศาสนสถานไดร้ับ
การบูรณะซ่อมแซม
ให้มีสภาพ
เหมาะสม-เพื่อ
ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษา 

11 โครงการอบรมศาสนพิธี -เพื่อส่งเสรมิเผยแพร่และ
วาง 
-เพื่อส่งเสรมิเผยแพร่และ
วางแนวทางในการ
ปฏิบัติงานศาสนพิธีในต าบล 
หนองแวง 

-ประชาชนในต าบล
หนองแวง 
 - พนกังานใน อบต. 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
ร้อยละ 70ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการการ
สืบทอดวัฒนธรรมจาก
คนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่
ได้รับสามารถเป็นผู้น า
ทางศาสนาเบื้องต้นได้ 

เป็นเครือข่าย
ด้านศาสนพิธีให้ 
กับประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว,พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

12 โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีศีลธรรมที่ดีและเป็นการ
เผยแผ่พุทธศาสนา 

-ประชาชนในต าบล
หนองแวง 
 -กลุ่มเครือข่าย
สภาวัฒนธรรม 
- พนักงานใน อบต. 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนไม่น้อยกว่า
๘๐ คน 

-เพื่อส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนา 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 12 โครงการ - -     - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
        144 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๑ แผนงาน การเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์และเผยแพร่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปีละ ๑ โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 ปลูกต้นไม้ปีละ 
๑๐๐ ต้น 

- ประชาชน
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
กอง

สวัสดิการฯ 

๒ โครงการป้องกันแก้ไข 
ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
ภายในต าบล 

- เพื่อป้องกันและแก้ไขการ
บุกรุกท่ีสาธารณะในต าบล 
- เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของต าบลไว้ให้
คงอยู ่

ปีละ ๑ โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การบุกรุกที่
สาธารณะลดลง
ร้อยละ 80 

- ป้องกันและแก้ไข
การบุกรุกที่
สาธารณะ- อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
กอง

สวัสดิการฯ 

๓ โครงการรณรงค์ลดภาวะ 
โลกร้อน 

- เพื่อให้ความรู้ประชาชนใน 
การป้องกันภาวะโลกร้อน 

ปีละ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 -ปลูกจิตส านึกและ
เพิ่มการคดัแยก
ขยะไดร้้อยละ 60 

- ประชาชนสามารถลด
ภาวะโลกร้อนดว้ย
ตนเอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๑ แผนงาน การเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงการปลูกป่าเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
ภายในต าบล 

- เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวให้กับ 
ประชาชน 

ปีละ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 - เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสี
เขียวให้กับโลกและ 
ประชาชน 

- ประชาชน
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 โครงการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาต ิ - เพื่อเพ่ิมความสมดุลให้กับ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของ 
- เพื่อเพ่ิมพันธ์ุปลาเป็น 
แหล่งอาหารให้ประชาชน 

ปีละ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดกจิกรรม 
ปีละ ๒ ครั้ง 

- เพิ่มจ านวนสัตว์
น้ าในหนองน้ า
สาธารณะ 
- ประชาชนได้มี
อาหารเพียงพอกับ
ความต้องการ 

 
กอง

สวัสดิการฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๑ แผนงาน การเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม 
รอบป่าชุมชน 

ลดการลักลอบตัดไม่การเผา 
ป่าเพิ่มความสมดลุและพื้นท่ี 
สีเขียวภายในต าบล 

จัดชื้อปีละ ๕๐ 
ท่อน 

60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ จ านวน๕๐ ท่อน เพื่อรักษาป่าไมป้่า
ชุมชนเพิ่มความ
สมดลุและพื้นท่ีสี
เขียวภายในต าบล 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 โครงการปลูกป่าทดแทนในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ในต าบล ภายในต าบล 
หนองแวง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณการปลูกป่า
เพิ่มมากข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 49 

เพื่อรักษาป่าไม้
สาธารณะเพิม่ความ
สมดลุและพื้นท่ีสี
เขียวภายในต าบล 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มุ่งสร้างระบบเศรษฐกิจใน
ชุมชนที่พอเพียง 

ส่งเสริมให้
ประชาชนด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในชุมชน
พออยู่พอกิน อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพ สร้างได้
รายให้กับชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   147 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๑ แผนงาน การเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

9 โครงการตามรอยเท้าพ่อส่งเสริม
สนับสนุนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีการจดัระบบที่ดี  
มุ่งสร้างระบบเศรษฐกิจใน
ชุมชนได้พอเพียง 

โครงการต่อเนื่อง 366,๐๐๐ 366,๐๐๐ 366,๐๐๐ 366,๐๐๐ ประชาชนในชุมชน
พออยู่พอกิน อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพ สร้างได้
รายให้กับชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

10 โครงการติดตามประเมินผลศูนย์
ขยายผลตามแนวพระราชด าร ิ

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ที่ด ี

ประชาชนมีการ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในชุมชน
พออยู่พอกิน อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพ สร้างได้
รายให้กับชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

   148 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๑ แผนงาน การเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบเพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูต้าม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาอาชีพได้ด ี

โครงการต่อเนื่อง 1000,๐๐๐ 1000,๐๐๐ 1000,๐๐๐ 1000,๐๐๐ ประชาชนในชุมชน
พออยู่พอกิน อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพ สร้างได้
รายให้กับตัวเอง
และชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

12 โครงการพัฒนาส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสมาชิกกลุม่หลมุ
พอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาอาชีพได้ด ี

โครงการต่อเนื่อง 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนในชุมชน
พออยู่พอกิน อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพ สร้างได้
รายให้กับชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม 12  โครงการ - -     - - - 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
สมเด็จ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุน
โครงกำรจดังำนเฉลมิพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 

อุดหนุนปีละ ๑
ครั้ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชำชนมนพ้ืนท่ี 
100% มีควำม
ซำบซึ้งในพระมหำ
กรุณำธิคณุ 

-ประชำชนได้
แสดงออกถึง
ควำมจงรักภักด ี

ส ำนักปลดั 

2 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ
สมเด็จ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนันสนุน 
โครงกำรจัดงำนมหำมงคลเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหำมหำรำชินี
นำถ 

อุดหนุนปีละ ๑
ครั้ง 

2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ ประชำชนมนพื้นที่ 
100% มีควำมซำบซึ้ง
ในพระมหำกรุณำธิคุณ 

-ประชำชนได้
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักด ี

ส ำนักปลดั 

3 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
ชำวบ้ำนและกิจกรรมลูกเสือ
แห่งชำติ 

-ฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชำวบ้ำน 
-ฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชำวบ้ำน 

อุดหนุนปีละ ๑
ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้รับกำรอบรมน ำมำใช้
ประโยชน์ได้ 100% 

-ลูกเสือชำวบ้ำนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในบทบำทหน้ำที่
ของตนเอง 

ส ำนักปลดั 

 รวม  3  โครงกำร          
 
 

แบบ ผ.๐๒ 

๑ 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๑.๒ แผนงาน การศึกษาฯ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำร
กลำงวัน) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
กลำงวัน ให้กับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต. 

อุดหนุนปีละ ๒ 
ครั้ง 

1,500,0๐๐ 1,298,5๐๐ 1,298,5๐๐ 1,298,5๐๐ นักเรียน 100%ใน
พื้นที่ได้รับ
โภชนำกำร
ครบถ้วน มีร่ำงกำย
สมบูรณ์แข็งแรง 

-นักเรียนและเด็ก
เล็กทุกคนมี
อำหำรกลำงวัน
รับประทำนทุก
วัน 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๒ ค่ำอำหำรเสรมิ (นม) เด็กเล็กศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ประมำณกำร 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้ออำหำร
เสรมิ (นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนอนุบำล – ป.6 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบของ อบต. 

อุดหนุนปีละ ๒ 
ครั้ง 

518,704 538,798 538,798 538,798 นักเรียน 100%ใน
พื้นที่ได้รับ
โภชนำกำร
ครบถ้วน มีร่ำงกำย
สมบูรณ์แข็งแรง 

-นักเรียนและเด็ก
ทุกคนมีอำหำร
เสรมิ(นม) ดื่มทุก
วัน 

กอง
กำรศึกษำฯ 

3 โครงกำรสนับสนุนงบประมำณเพือ่
จ้ำงผู้ดูแลเด็ก 

-เพื่อให้เด็กเล็กมีสถำนท่ีเล่น
กีฬำท่ีสะดวกและปลอดภยั
ต่อร่ำงกำย 

 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กมสีถำนท่ีเล่น
กีฬำท่ีปลอดภัยต่อ
ร่ำงกำย 

-เด็กมีสถำนท่ีเล่น
กีฬำท่ีปลอดภัย
ต่อร่ำงกำย 

กอง
กำรศึกษำฯ 

      

แบบ ผ.๐๒ 

๑ 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๑.๒ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำร
กลำงวัน รร.สังกัด สพฐ.ในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
กลำงวัน ให้กับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต. 

อุดหนุนปีละ ๒ 
ครั้ง 

2,460,0๐๐ 2,520,0๐๐ 2,520,0๐๐ 2,520,0๐๐ นักเรียน 100%ใน
พื้นที่ได้รับ
โภชนำกำร
ครบถ้วน มีร่ำงกำย
สมบูรณ์แข็งแรง 

-นักเรียนและเด็ก
เล็กทุกคนมี
อำหำรกลำงวัน
รับประทำนทุก
วัน 

กอง
กำรศึกษำฯ 

5 ค่ำอำหำรเสรมิ (นม) โรงเรยีนใน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้ออำหำร
เสรมิ (นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนอนุบำล – ป.6 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
รับผิดชอบของ อบต. 

อุดหนุนปีละ ๒ 
ครั้ง 

1,501,100 1,280,916 1,280,916 1,280,916 นักเรียน 100%ใน
พื้นที่ได้รับ
โภชนำกำร
ครบถ้วน มีร่ำงกำย
สมบูรณ์แข็งแรง 

-นักเรียนและเด็ก
ทุกคนมีอำหำร
เสรมิ(นม) ดื่มทุก
วัน 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 

๑ 



 
      152 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๑.๒ แผนงาน การศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

6 โครงกำรสมทบทุนจัดซื้อเครื่อง
กรองน้ ำดื่มส ำหรับเด็ก 

-เพื่อให้เด็กเล็กมีน้ ำดื่มที่
สะอำดและปลอดภยัต่อ
ร่ำงกำย 

 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กมีน้ ำดืม่ที่
สะอำดและ
ปลอดภัยต่อ
ร่ำงกำย 

-เด็กเล็กมีน้ ำดื่มที่
สะอำดและ
ปลอดภัยต่อ
ร่ำงกำย 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 
7 

 
อุดหนุนสโมสรโรตำรีกำฬสินธุ ์

-เพื่อให้เด็กเล็กมีน้ ำดื่มที่
สะอำดและปลอดภยัต่อ
ร่ำงกำย 

 50,000 49,000 - - เด็กเล็กมีน้ ำดืม่ที่
สะอำดและ
ปลอดภัยต่อ
ร่ำงกำย 

-เด็กเล็กมีน้ ำดื่มที่
สะอำดและ
ปลอดภัยต่อ
ร่ำงกำย 

กอง
กำรศึกษำฯ 

8 โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์วัฒนธรรมไทยสำยใย
ชุมชน 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชำชน
เกิดกำรร่วมคิด ร่วมอนุรักษ์
และร่วมพัฒนำวัฒนธรรม 

อุดหนุนปีละ ๑
ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชำชนกำร
ส่งเสริม 50% 

-พัฒนำพื้นที่ให้มี
ควำมก้ำวหนำ้และมี
ควำมปรองดอง
สมำนฉันท ์

-กอง
กำรศึกษำฯ 

-กอง 
สวัสดิกำรฯ 

รวม 8   โครงกำร - -     - - - 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 

๑ 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกลุ่มวสิำหกิจชุมชนเลี้ยง
โคบ้ำนหนองแวง หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อำชีพ
ภำยในหมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมรีำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กองสวัสดิกำรฯ 

2 อุดหนุนกลุ่มวิสำหกจิชุมชนส่งเสริมกำร
เล้ียงและพัฒนำพันธุก์ระบือไทยหนอง
ขำม หมู ่2 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอำชีพภำยใน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กองสวัสดิกำรฯ 

3 อุดหนุนวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
นอนปิกนิก บ้ำนสร้ำงแก้ว หมู่ 3 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอำชีพภำยใน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กองสวัสดิกำรฯ 

4 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว บ้ำนโคกกลำง 
หมู่ 4 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอำชีพภำยใน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กองสวัสดิกำรฯ 

5 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรทอผำ้ไหมมัดหมี่บ้ำน
โนนชำด หมู ่5 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอำชีพภำยใน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กองสวัสดิกำรฯ 

6 กลุ่มเล้ียงโคบ้ำนค ำไผ่ หมู่ 6 เพื่อส่งเสริมกลุ่มอำชีพภำยใน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กองสวัสดิกำรฯ 

7 กลุ่มสำดพับลำยสวย บำ้นหนองผ้ำออ้ม 
หมู่ 7  

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอำชีพภำยใน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กองสวัสดิกำรฯ 

8 กลุ่มทอสื่อกกบ้ำนโนนชำด  
หมู่ 8 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอำชีพภำยใน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กองสวัสดิกำรฯ 

แบบ ผ.๐๒ 

๑ 



 
 

154                                                                                  
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

9 กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือบ้ำน 
หนองแวง หมู่ 9 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อำชีพ
ภำยในหมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

10 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้ำน
หนองผ้ำอ้อม หมู่ 12 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อำชีพ
ภำยในหมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

11 อุดหนุนกลุ่มทอผำ้พื้นเมืองบ้ำน
สร้ำงแก้ว 13 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อำชีพ
ภำยในหมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

12 อุดหนุนธนำคำรข้ำวบ้ำนประชำ
สำมัคคี หมู่ 14 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อำชีพ
ภำยในหมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

13 อุดหนุนกลุ่มทอผำ้ไหมมัดหมี่บ้ำน
โนนชำด หมู่ 15 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อำชีพ
ภำยในหมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

14 อุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลติภณัฑ์จัก
สำนจำกต้นกกบ้ำนหนองแวง หมู่ 
16 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อำชีพ
ภำยในหมู่บ้ำน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 

๑ 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
๑.๓ แผนงาน สวัสดิการสังคม 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

15 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ
ของสุขศำลำ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆใน
สุขศำลำภำยในต ำบล 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

160,0๐๐ 160,0๐๐ 160,0๐๐ 160,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

16 โครงกำรส่งเสริมเลี้ยงสตัว์เพื่อ
สร้ำงรำยได ้

เพื่อสร้ำงรำยได้ให้เกษตรกร จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

300,0๐๐ 300,0๐๐ 300,0๐๐ 300,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

17 โครงกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน -เพิ่มรำยได้ให้ครอบครัว 
-กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

100,0๐๐ 100,0๐๐ 100,0๐๐ 100,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มมำกขึ้น 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

18 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
อนุรักษ์พันธ์กระบือไทย 

-อนุรักษ์พันธ์กระบือไทยใน
ต ำบลหนองแวง 

จ ำนวน ๑ 
โครงกำร 

2,000,0๐๐ 2,000,0๐๐ 2,000,0๐๐ 2,000,0๐๐ อุดหนุน 1 หมู่บ้ำน ส่งเสริมกำรเลี้ยง
กระบือไทยมำกขึ้น 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

19 โครงกำรส่งสรมิสนับสนุนกลุม่
อำชีพต่ำงๆในต ำบล 

-ประชำชนจัดตั้งกลุม่อำชีพ
หลังฤดูท ำงำน 
-เพื่อหำรำยได้เสริมให้กับ
ครอบครัว 

อุดหนุนปีละ ๑
ครั้ง 

320,000 320,000 320,000 320,000 ประชำชนท่ีได้รบั
กำรสนับสนุนให้มี
อำชีพเสริม เพิ่ม
รำยได้ร้อยละ 90 

-สมำชิกกลุ่ม
อำชีพมีรำยได้
เสรมิช่วยแบ่งเบำ
ภำระคำ่ใช้จ่ำยใน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

รวม 19  โครงกำร - -     - -  
 

แบบ ผ.๐๒ 

๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงกำรอุดหนุน สภำวัฒนธรรม
ต ำบลหนองแวง 

เพื่อเป็นกำรสนบัสนุน
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
ให้คงอยู่สืบไป 

งำนบุญ ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น หมู่บ้ำน 
ชุมชน 

35,๐๐๐ 30,๐๐๐ - - มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
100 คน 

ได้อนุรักษ์ สืบสำน
วัฒนธรรมประเพณี
ทีดีงำม ให้คงอยู่
สืบไป 

กอง 
กำรศึกษำฯ 

2 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจโครงกำร หรือ
กิจกรรมต่ำงๆบรรลตุำม
วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนในกำร
ด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจส่งเสริม
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 
8๐,๐๐๐ 

 

 
8๐,๐๐๐ 

 

 
- 

 

 
- 

 

ประชำชนท่ีได้รบั
กำรสนับสนุนได้รับ
ประโยชนร์้อยละ 
90 

-กิจกรรมตำ่งๆใน
หมู่บ้ำนเป็นไปด้วย
ควำมเรยีบร้อยเกดิ
ควำมสำมัคคีในหมู่
คณะ 

กอง 
กำรศึกษำฯ 

รวม 2 โครงกำร - - 115,000 110,000   - - - 
 

แบบ ผ.๐๒ 

๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค
อ ำเภอสมเด็จ 

-เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ 
และเพิ่มแสงสว่ำงให้กับ
ประชำชน 

 300,000 300,000 - - ได้รับกำรสนบัสนุน
ด้ำนไฟฟ้ำได้อย่ำง
ทั่วถึงไปยังชุมชน 

-ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้ได้อย่ำง
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

2 โครงกำรขยำยเขตระบบ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ 

- เพ่ือให้มีกระแสไฟฟ้ำ
ใช้ในชุมชนอย่ำงเพียงพอ 

- ขยำยเขต
ไฟฟ้ำแรงต่ ำใน
เขตรับผิดชอบ
ของ  อบต.
หนองแวง 

900,000 1,000,000 - - ขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
50 ต่อปี 

- ชุมชนมี
กระแสไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ 
แรงต่ ำเพื่อกำรเกษตร 

-ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ
ให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน 

-ขยำยเขต
ไฟฟ้ำแรงต่ ำ
ภำยในต ำบล
หนองแวง 

800,000 800,000 800,000 800,000 -ประชำชนในพื้นที่ได้
ใช้ไฟฟ้ำ เพียงพอกับ
ควำมต้องกำร 
-เขตไฟฟ้ำได้รับกำร
ขยำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
40 

- ประชำชนมี
ถนนลูกรังแนว
เขตใช้ในกำร
สัญจรไปมำ 
ได้สะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 

๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำง
ภำยในต ำบลหนองแวง 

-ขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน 

-ขยำยเขตไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงภำยใน
ต ำบลหนองแวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 -ลดอุบัติเหตุได้
ร้อยละ 80 
-ลดปัญหำ
อำชญำกรรมได้
ร้อยละ 90 

-เพิ่มควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ตลอดจนลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

กองช่าง 

5 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำแรงสูง 

-ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง
ให้ 
เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน 

-ขยำยเขต
ไฟฟ้ำแรงสูง
ภำยในต ำบล
หนองแวง 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -ประชำชนในพ้ืนท่ี
ได้ใช้ไฟฟ้ำ 
เพียงพอกับควำม
ต้องกำร 
-เขตไฟฟ้ำได้รับ
กำรขยำยเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 40 

-ประชำชนใน
พื้นที่ต ำบลมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 5   โครงกำร - -     - - - 

แบบ ผ.๐๒ 

๑ 
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                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 สาย บ.หนองแวง ม.16 
ต.หนองแวง อ.สมเด็จผ่าน   
 บ.สร้างแก้ว  ต.หนองแวง       
อ.สมเด็จ  ถึงถนนลาดยางสาย   
บ.นามะเขือ ไป  บ.โป่งเชือก    
ต.นามะเขือก  อ.สหัสขันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

-บ.หนองแวง ม.16
ผ่าน 
บ.สร้างแก้วถึง
ถนนลาดยางสาย  
บ.นามะเขือไป     
บ.โป่งเชือกกว้าง 6 
เมตรไหล่ทางข้างละ
0.5 เมตรระยะทาง
7.5 กม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 
0.5เมตร    
ความหนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร 

- ประชาชนท่ีใช้ถนน
เดินทางสะดวกถนน
ได้มาตรฐาน 
- ลดปัญหาน้้าท่วมขัง 
และฝุ่นละอองได้
แบบยั่งยืน 
- ลดปัญหาอุบัติเหตุ
ในการใช้ถนนลดลง 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

๒ โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทงประจ้าปีงบประมาณ 

2561  อ้าเภอสมเด็จ  ณ อบต.
หนองแวง 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ของชาติและ
อ้าเภอสมเด็จสืบไป 

-จัดงานประเพณี
ลอยกระทงประจ้า
อ้าเภอ ณ อบต.
หนองแวง  
อ.สมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ ์

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนในอ้าเภอ
สมเด็จมาร่วมงาน
ร้อยละ 40ผู้มาร่วม
งานร้อยละ80มี
ความพึงพอใจในการ
จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อ.สมเด็จมีความพึง
พอใจและเป็นการ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สาย บ.ดงค้าพัฒนา ม.11 
ถึงถนนลาดยาง บ.พรสวรรค์ 
ม.10 ต.หนองแวง เชื่อม
เชื่อม บ.ป่านกขาบ  ต.ภูปอ 
อ.เมือง 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

-สาย บ.ดงค้า-
พัฒนา  ม.11 
ถึงถนนลาดยาง 
บ.พรสวรรค์   ม.10
ต.หนองแวง  เชื่อม 
บ.ป่านกขาบ        
ต.ภูปอ อ.เมือง 
กว้าง  6  เมตร
ระยะทาง 3,500
เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กว้าง  6 เมตร 
ระยะทาง 3,500 
เมตร 

- ประชาชนท่ีใช้
ถนนเดินทาง
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 
- ลดปัญหาน้้าท่วม
ขัง และฝุ่นละออง
ได้แบบยั่งยืน 
- ลดปัญหา
อุบัติเหตุในการใช้
ถนนลดลง 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

4 โครงการก่อสร้าง คสล. เช่ือม
ระหว่างต้าบล สาย บ.หนอง-
ขาม  ม.2 - บ.โนน-สวรรค์ ม.9 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

-เชื่อมระหว่างต้าบล 
สาย บ.หนองขาม  
ม.2 ต.หนองแวง - 
บ.โนนสวรรค์ 
ม.9 ต.สมเด็จ    
กว้าง  5 เมตรยาว  
500  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

- ประชาชนท่ีใช้
ถนนเดินทาง
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 
- ลดปัญหาน้้าท่วม
ขัง และฝุ่นละออง
ได้แบบยั่งยืน 
- ลดปัญหา
อุบัติเหตุในการใช้
ถนนลดลง 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

แบบ ผ.๐๓ 

๑ 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สาย บ.โนนชาด ม.5 -หจก.
ประสิทธ์ิออยกว้าง 6 เมตร 

ยาว 2.5 กม. 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

บ.โนนชาด ม.5 -
หจก.ประสิทธ์ิออย 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2.5 กม. 

800,000 800,000 800,000 800,000 กว้าง  6 เมตร 
ยาว 2.5 เมตร  
 

- ประชาชนท่ีใช้
ถนนเดินทาง
สะดวกถนนได้
มาตรฐาน 
- ลดปัญหาน้้าท่วม
ขัง และฝุ่นละออง
ได้แบบยั่งยืน 
- ลดปัญหา
อุบัติเหตุในการใช้
ถนนลดลง 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายโคกใหญ่ จากบ.โนน
ชาด ม.8  ต.หนองแวง ถึง 
บ.นามะเขือ   ต.นามะเขือ
อ.สหัสขันธ์ 
 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

-โคกใหญ่ บ.โนน
ชาด ม.8 ต.หนอง
แวง ถึง            
บ.นามะเขือ 
ต.นามะเขือ   
อ.สหัสขันธ ์
กว้าง  6  เมตร 
ระยะทาง 5,000 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 5,000 
เมตร    
  

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก 

ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

แบบ ผ.๐๓ 

๑ 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นสาย บ.โนนชาด 
ม.8ต.หนองแวง -บ.โพน
สวาง ต.นามะเขือ(สายนา
ยายบาง)กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3.5 กม. 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

-สาย บ.โนน-ชาด 
ม.8ต.หนองแวง -
บ.โพนสวาง    
 ต.นามะเขือ (สาย
นายายบาง) กว้าง 
6 เมตร 
ยาว 3.5 กม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กว้าง  6 เมตร 
ยาว 3.5 เมตร 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก 

ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นสาย บ.หนอง
ขาม  ต.หนองแวง  -บ.โป่ง
เชือก ต.นามะเขือ  กว้าง  6 
เมตร  ยาว 3 กม. 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

เริ่มจากสี่แยก
เกษตรรอคอย ถึง 
บ.โป่งเชือก  
ต.นามะเขือ  ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 3 
กม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กว้าง 6 เมตร  
ยาว 3  กม.    
  

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก 

ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย บ.ดงค้า
พัฒนา ม.11 ต.หนองแวง  

อ.สมเด็จ เชื่อม บ.โพนสวาง 

ต.นามะเขือ  อ.สหัสขันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

-สาย บ.ดงค้าพัฒนา 
ม.11 ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จเชื่อม 
บ.โพนสวาง 
ต.นามะเขือ 
อ.สหัสขันธ์ 
กว้าง 6  ม. ระยะ 
ทาง 1,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,000 
เมตร    
  
 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก 

ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

แบบ ผ.๐๓ 

๑ 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑0 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สาย บ.หนองแวง   ม.16 
 ต.หนองแวง  อ.สมเด็จ 
เชื่อม 
บ.โป่งเชือก  ต.นามะเขือ
อ.สหัสขันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

-สาย บ.หนองแวง 
ม.16 ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จ เชื่อม  
บ.โป่งเชือก ต.นา
มะเขือ อ.สหสัขันธ์
กว้าง  6  เมตร 
ยาว 3 กม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กว้าง 6 เมตร  
ยาว  3  กม. 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก 

ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย บ.สร้าง
แก้ว ม.3 ต.หนองแวง  
อ.สมเด็จเชื่อม บ.โป่งเชือก 
ต.นามะเขือ  อ.สหัสขันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

-สาย บ.สร้าง-แก้ว 
ม.3ต.หนองแวง  
อ.สมเด็จเช่ือม 
บ.โป่งเชือก ต.นา
มะเขือ อ.สหสัขันธ ์ 
กว้าง  6 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร  
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กว้าง 6 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร   
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก 

ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑ 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย บ.ดงค้า
พัฒนา ม.11 ต.หนองแวง  
ถึง บ.ป่านกขาบ  ต.ภูปอ 
อ.เมือง 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล ้

เคียง มีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
ไว้ใช้สัญจรไปมา 

สาย บ.ดงค้าพัฒนา 
 ม.11 ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จถึง บ.ป่านก
ขาบ บ.โป่งเชือก ต.ภู
ปอ 
อ.เมืองกว้าง  6 ม. 
ยาว 3 กม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กว้าง  6 ม.ยาว 
ยาว 3 กม. 
 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก 

ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

13 โครงการขุดลอกห้วยขัวแดง 
บ.สร้างแก้วม.3  กว้าง 6 
เมตรยาว 1 กม.ลึก 3 เมตร 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ 

เพียงพอต่อการเกษตร 

- มีแหล่งเพาะพันธ์ปลา 

เพิ่มขึ้น 

--ขุดลอกห้วยขัว 
แดง บ.สร้างแก้ว 
ม.3 
กว้าง 6 เมตรยาว 
1 กม.ลึก 3 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1 กม. 
ลึก 3 เมตร 

- ลดปัญหาภัยแล้ง 

-เพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอกับความ 

ต้องการของ
ประชาชน 

 -เพิ่มปรมิาณสัตว์
ของประชาชน 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑ 
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 
                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   

   
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกหนองปู่ตา 
บ.สร้างแก้ว ม.3 กว้าง 80 
เมตรยาว 120 เมตร 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ 

เพียงพอต่อการเกษตร 

- มีแหล่งเพาะพันธ์ปลา 

เพิ่มขึ้น 

-ขุดลอกหนองปู่ตา 
บ.สร้างแก้วม.3
กว้าง 80 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 กว้าง 80 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- ลดปัญหาภัยแล้ง 

-เพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอกับความ 

ต้องการของ
ประชาชน 

 -เพิ่มปรมิาณสัตว์
ของประชาชน 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

15 โครงการขุดลอกหนองสระ
น้้าวัดป่าวิจิตรพัฒนาราม  
บ.โนนชาด ม.8กว้าง 80 
เมตร 
ยาว 120 เมตรลึก 3.5 
เมตร 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ 

เพียงพอต่อการเกษตร 

- มีแหล่งเพาะพันธ์ปลา 

เพิ่มขึ้น 

-ขุดลอกหนองสระ
น้้าวัดป่าวิจิตร
พัฒนาราม บ.โนน
ชาด ม.8กว้าง 80 
เมตรยาว 120 
เมตรลึก 3.5 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กว้าง 80 เมตร
ยาว 120 เมตร 
ลึก 3.5 เมตร 

- ลดปัญหาภัยแล้ง 

-เพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอกับความ 

ต้องการของ
ประชาชน 

 -เพิ่มปรมิาณสัตว์
ของประชาชน 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑ 
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาอ าเภอ 

                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกห้วยค้าเข 
จากนานาย-สุวรรณ ชัยกุล 
ถึงนานายสมพงษ ์เวียง
นนท์กว้าง 6 เมตรยาว 
2,000 เมตรลึก 3 เมตร 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ 

เพียงพอต่อการเกษตร 

- มีแหล่งเพาะพันธ์ปลา 

เพิ่มขึ้น 

-ขุดลอกห้วยค้าเข
จากนานายสุวรรณ 
ชัยกุลถีงนานาย
สมพงษ ์เวียงนนท์ 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 ม. 
ลึก 3 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 ม. 
ลึก 3 เมตร 

- ลดปัญหาภัยแล้ง 

-เพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอกับความ 

ต้องการของ
ประชาชน 

 -เพิ่มปรมิาณสัตว์
ของประชาชน 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

17 โครงการขุดลอกห้วยค้าเข 
จากนานายเสน  เนตร
เสนา ถึงถนนสายฮ่องเม็ก-
ดอนเตา กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตรลึก 3 
เมตร 

- เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ 

เพียงพอต่อการเกษตร 

- มีแหล่งเพาะพันธ์ปลา 

เพิ่มขึ้น 

-ขุดลอกห้วยค้าเข 
จากนานายเสน 
เนตรเสนาถึง ถนน
สายฮ่องเม็ก-ดอนปู่
ตากว้าง 5 เมตรยาว 
1,000 ม. 
ลึก 3 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 ม. 
ลึก 3 เมตร 

- ลดปัญหาภัยแล้ง 

-เพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอกับความ 

ต้องการของ
ประชาชน 

 -เพิ่มปรมิาณสัตว์
ของประชาชน 

-อบจ. 
-อบต.หนอง
แวง 

รวม 17  โครงการ - - 21,825,000 21,825,000 21,825,000 21,825,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 
ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า  สูง 
100 ซม.  กว้าง 45 ซม. ลึก 
60 ซม. จ านวน  1 ตู ้

3,500 - - - ส านักปลดั 

๒ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อโต๊ะท างานเหล็กขนาดไม่
น้อยกว่า  กว้าง 120 ซม. ยาว 
60 ซม. สูง 75 ซม. จ านวน 5 
ตัว ตัวละๆ 4,600 

23,000 - - - ส านักปลดั 

๓ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเก้าอี้ส านักงานแบบ
ล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 
55 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 90 
ซม. จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 
1,500 บาท 
และเก้าอีส้ านักงานแบบ
ล้อเลื่อน(ใหญ่) ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 40 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 
120 ซม. จ านวน 1 ตัวๆละ 
5,000 บาท 

12,500 - - - ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐๘ 



 
168 

บัญชีคุภัณฑ์                                                                     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
กระจกเลื่อน  ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 40 ซม. ยาว 110 ซม. 
สูง 85 ซม. จ านวน 2 ตู้ๆ  ละ 
5,000 บาท 

10,000 - - - ส านักปลดั 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ สี
ขาว ขาเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า  
ยาว 120 ซม. กว้าง 60 ซม.  
สูง 75 ซม. จ านวน 1 ตัว 

1,200 - - - ส านักปลดั 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อโต๊ะไม้เอนกประสงค์  
ขนาดไม่น้อยกว่า  ยาว 50 ซม.  
ยาว 90 ซม. สูง 90  ซม. 
จ านวน 1 ตัว 

1,200 - - - ส านักปลดั 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อโซฟาเบาะหุ้มหนังอย่างดี 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. 
ยาว 120 ซม. สูง 70 ซม. 
จ านวน 2 ตัว ตัวๆละ 3,900 
บาท 

7,800 - - - ส านักปลดั 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อชั้นวางแบบพลาสติก ขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 
60 ซม. สูง 80 ซม. จ านวน 3 ตัว 
ๆ ละ 2,900 บาท 

8,700 - - - ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๘ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท 

28,500 - - - ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

10 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น แบบ 2 หัว
ก๊อก ความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. จ านวน 1 
เครื่อง 

4,500 - - - ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน - 500,000 - - ส านักปลดั 

12 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ - 20,000 - - ส านักปลดั 

13 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว - 50,000 - - ส านักปลดั 

14 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - 80,000 - - ส านักปลดั 

๑5 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบเลื่อน ขนาดไม่
น้อยกว่า  กว้าง 40 ซม. ยาว 115 ซม. สูง 
85 ซม. จ านวน 1 ตู ้

5,000 - - - กองคลัง 

๑6 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเก้าอี้ส านักงานแบบล้อเลื่อน ขนาดไม่
น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 95 
ซม. จ านวน 10 ตัว ๆละ 1,500 บาท 

15,000 - - - กองคลัง 

แบบ ผ.๐๘ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

17 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด ๆ 
ละ 29,000 บาท 

58,000 - - - กองคลัง 

18 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED 
ขาวด า  จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 3,300 
บาท 

6,600 - - - กองคลัง 

19 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 - - - กองคลัง 

20 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน - 50,000 - - กองคลัง 

21 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ - 50,000 - - กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

22 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเก้าอี้ส านักงานแบบล้อเลื่อน ขนาดไม่
น้อยกว่า กว้าง 55 ซม ลึก 50 ซม. สูง 90 
ซม. จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 1,500  บาท 

15,000 - - - กอง
การศึกษาฯ 

23 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อโต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง 
60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จ านวน 
10 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท 

35,000 - - - กอง
การศึกษาฯ 

24 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน - 30,000 - - กอง
การศึกษาฯ 

25 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 110 ซม. 
สูง 85 ซม. จ านวน 2 ตู้ หลังละ 5,000 บาท 

10,000 - - - กอง
สวัสดิการฯ 

26 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเก้าอี้ส านักงานแบบล้อเลื่อน ขนาดไม่
น้อยกว่า  กว้าง 55 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 
90 ซม. จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท 

6,000 - - - กอง
สวัสดิการฯ 

27 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง  21,000 - - - กอง
สวัสดิการฯ 

28 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ - 6,000 - - กอง
สวัสดิการฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

29 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑ์การเกษตร - 80,000 - - กอง
สวัสดิการฯ 

30 สังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน - 20,000 - - กอง
สวัสดิการฯ 

31 สังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ - 80,000 - - กอง
สวัสดิการฯ 

32 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด ขนาด
ไม่น้อยกว่า สูง 180 ซม. กว้าง 90 ซม. ลึก 
50 ซม. จ านวน 1 หลัง 

5,000 - - - กองช่าง 

33 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  ขนาดไม่
น้อยกว่า  กว้าง 40 ซม. ยาว 115 ซม. สูง 
85 ซม. จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท 

10,000 - - - กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

34 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็กสีขาว  
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 
ซม. สูง 75 ซม. จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 
2,000 บาท 

40,000 - - - กองช่าง 

35 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเครื่องพิมพ์ A3 Laser (สี-ขาว-ด า) 
จ านวน 1 ชุด 

53,000 - - - กองช่าง 

25 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น  แบบ 2 หัว
ก๊อก ความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. จ านวน 1 
เครื่อง  

4,500 - - - กองช่าง 

36 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
8 เมตร สูง 3.20 เมตร จ านวน 3 หลัง ๆ 
ละ 25,000 

7,500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

กองช่าง 

37 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
ขนส่ง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดชื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ สามารถยกสูงไดไ้ม่
น้อยกว่า 10 เมตร มีก าลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า จ านวน 1 คัน 

2,000,000 - - - กองช่าง 

38 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน - 30,000 - - กองช่าง 

39 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ - 50,000 - - กองช่าง 

รวม - - - - - 2,409,000 1,046,000   - 
 

แบบ ผ.๐๘ 


