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งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



คํานํา 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาป  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70  
ไดจัดทําข้ึนดวยความรวมมือจากคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และพนักงานสวนตําบลหนองแวง
ทุกคนเพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ไดใหประชาชนเขามามีสวนรวมวิเคราะห  
กําหนดปญหาความตองการของตนเองและรูจักใชทรัพยากรในพื้นที่หรือทองถ่ิน  เพื่อเปนกลไกประสานงานโครงการ    
และความตองการของประชาชนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  สําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินหาป  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงประจําป  พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70       
จะเปนแนวทางในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลอยางมี
ประสิทธิภาพมีเปาหมายที่ชัดเจน  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  แผนพัฒนาฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับการ
ดําเนินงานของตําบลตอไป 
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  สวนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1.ดานกายภาพ 

            ท่ีตั้งและอาณาเขต  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  เปนเขตการปกครองของอําเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ทําการตั้งอยูที่บานหนองแวง หมูที่  1  ตําบลหนองแวง  อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ  มีหมูบาน  ที่
อยูในความรับผิดชอบทั้งหมด  จํานวน 16  หมูบาน  หางจากที่ทําการอําเภอสมเด็จ ประมาณ 3 กิโลเมตร  ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของอําเภอสมเด็จ  มีอาณาเขตติดตอพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลใกลเคียง  ดังนี้ 

 -  ทิศเหนือ ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลสมเดจ็  อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ   

 -  ทิศใต  ติดตอกับเขตเทศบาลตําบลนาจารย  และเขตองคการบริหารสวนตําบลภูปอ      
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

 - ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลสมเด็จ  อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ        
และเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ 

 - ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลนามะเขือ  อําเภอสหัสขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ 

    1.2 พ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 77 ตารางกิโลเมตร  
หรอืประมาณ 49,125  ไร  หรือมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด  จํานวน  24,018 ไร  พื้นที่สวนใหญเปนดินที่มีความอุดม
สมบูรณของดินต่ํา  และเนื้อดินคอนขางเปนทราย 

    1.3 สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลหนองแวง  สวนมากเปนพื้นที่สูง  อยูดานทิศใตของตําบล        

ระดับความสูงประมาณ 210 เมตร  ซ่ึงสลับกับลูกคลื่นลอนลาดสวนมากบริเวณนี้จะเปนพืน้ที่ทาํไรจะมพีื้นที่ทํานาเปนสวน
นอย  สวนดานตอนบนของตําบลคือดานทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จะพบวาเปนพื้นที่ราบซ่ึงมีความเหมาะสม
ปานกลางในการปลูกขาว  สวนมากจะเปนพื้นที่การเกษตร   

จํานวนประชากร 
  ประชากรทั้งสิ้น 10,186 คน  แยกเปนชาย 5,004 คน หญิง 5,182  คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด  

จํานวน 3,711  ครัวเรือน        
ประกอบอาชีพหลักสวนใหญ คือ ทําไร ,ทํานา 
 1.3.1 ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศรอนจัด  

  1.3.2 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือน มิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเปนบางชวงและไมตรงตาม
ฤดกูาลเกษตรมักไมไดทําการเกษตรตรงตามฤดูกาล 

  1.3.3 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวมาก แหงแลง 
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๒.ดานการเมืองการปกครอง 
  ตําบลหนองแวงมีจํานวนหมูบานทั้งหมด  16 หมูบาน โดยมี  นายโสฬส  สังรวมใจ เปนกํานันตําบล
หนองแวง เปนหมูบานอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด 16 หมูบาน ดังนี้ 

  หมูท่ี  1 บานหนองแวง  นายโสฬส   สังรวมใจ  เปนกํานันตําบลหนองแวง  
      นางนัฐสุดา  พูดเพราะ  เปนสมาชิก  อบต.  

  หมูท่ี  2 บานหนองขาม  นางศรีสุดา   พิมพโสม  เปนผูใหญบาน 
      นายบวร  มังคะรัตน  เปนสมาชิก อบต.            

 หมูท่ี  3 บานสรางแกว  นายบุญเพ็ง   สุวรรณศรี  เปนผูใหญบาน   
      นายอําพันธ  แกวไวยุทธ  เปนสมาชิก  อบต. 

  หมูท่ี  4  บานโคกกลาง  นายไหม   มาตรา   เปนผูใหญบาน   
      นายสวัสดิ์  รักษาภักดี  เปนสมาชิก  อบต.   

 หมูท่ี  5 บานโนนชาด  นายณรงค   ถิตยเจือ  เปนผูใหญบาน       
      นายนิกร  เกลือสีโท  เปนสมาชิก อบต.(ประธานสภาฯ) 

 หมูท่ี  6 บานคําไผ  นายวิเชียร   พลทามูล  เปนผูใหญบาน     
      นายยุทธนา  สุภารยี  เปนสมาชิก  อบต. 

 หมูท่ี  7 บานหนองผาออม นายประครอง  ภูแลช่ืน  เปนผูใหญบาน 
      นางวิลาวัลย  หรรษา  เปนสมาชิก  อบต. 

 หมูท่ี  8 บานโนนชาด  นายชม  สารผล   เปนผูใหญบาน      
      นายมงคลชัย  ไรรัตน เปนสมาชิก อบต.(รองประธานสภาฯ) 

 หมูท่ี  9 บานหนองแวง  นายสัมพันธ   เหลี่ยมสิงขร เปนผูใหญบาน 
      นายศักดิ์ชาย  ฉายไสว  เปนสมาชิก อบต. 
 หมูท่ี  10 บานพรสวรรค  นายบุญลน  บริบูรณ  เปนผูใหญบาน 
      นายทรัพย  เฉ่ือยกลาง  เปนสมาชิก อบต. 

 หมูท่ี  11   บานดงคําพัฒนา           นายสมคดิ   อันชัยศร ี  เปนผูใหญบาน 
                         นางชูชาติ  ดอนสมจติ  เปนสมาชิก อบต. 

 หมูท่ี  12   บานหนองผาออม         นายธวัช  นาสอวน    เปนผูใหญบาน 
                         นายคําเภา  ภูแลนเร็ว  เปนสมาชิก  อบต.   

 หมูท่ี  13   บานสรางแกว              นายสุรัติ   สีลา  เปนผูใหญบาน  
                         นายผดุง  ศรีทอง  เปนสมาชิก  อบต. 
 หมูท่ี  14   บานประชาสามัคคี        นายสมร  พรมคําบุตร  เปนผูใหญบาน 
                         นายบุญเพ็ง  ขันประมาณ  เปนสมาชิก อบต. 

 หมูท่ี  15   บานโนนชาด               นายธรรมณี  ชินลา  เปนผูใหญบาน 
                         นางบังอร  หนองโสดา               เปนสมาชิก  อบต. 
 หมูท่ี  16   บานหนองแวง             นายไชยยา  นนทะภา  เปนผูใหญบาน 
                         นางสาววนิดา   เขจรสัตย  เปนสมาชิก  อบต. 
                                         นายปยณัฐ  อนุสร   แพทยประจําตําบล 
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๓.ดานประชากร 



ประชากรทั้งสิ้น  10,186  คน แยกเปนชาย  5,004  คน  หญิง  5,182  คน  มทีั้งหมด 10,186  ครัวเรือน  ดงันี้ 
                 ขอมูล  ณ   เดือน  27 กรกฎาคม  2565 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน หญิง ชาย รวมประชากร 

1 บานหนองแวง 252 285 271 560 
2 บานหนองขาม 318 396 346 742 
3 บานสรางแกว 257 374 333 707 
4 บานโคกกลาง 249 407 387 794 
5 บานโนนชาด 261 303 384 747 
6 บานคาํไผ 288 398 387 785 
7 บานหนองผาออม 269 365 386 751 
8 บานโนนชาด 315 528 522 1,050 
9 บานหนองแวง 294 447 460 907 

10 บานพรสวรรค 67 106 107 213 
11 บานดงคาํพัฒนา 153 228 208 436 
12 บานหนองผาออม 210 319 295 614 
13 บานสรางแกว 268 313 318 631 
14 บานประชาสามคัค ี 133 130 112 242 
15 บานโนนชาด 160 305 268 573 
16 บานหนองแวง 217 218 216 434 

 รวม 3,711 5,182 5,004 10,186 

๔.สภาพทางสังคม 
3.1.1 โรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 9 แหง ซ่ึงเปนของรัฐบาล 
      1. โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล     ตั้งอยูในเขตหมูที่   1 
      2. โรงเรียนหนองขามวทิยา      ตั้งอยูในเขตหมูที่   2 
      3. โรงเรียนบานสรางแกว        ตั้งอยูในเขตหมูที่   3 
      4. โรงเรียนโคกกลางสมเดจ็         ตั้งอยูในเขตหมูที่   4 
 5. โรงเรียนบานคาํไผประชาสามัคค ี      ตั้งอยูในเขตหมูที่   6 
 6. โรงเรียนบานหนองผาออม         ตั้งอยูในเขตหมูที่   7 
 7. โรงเรียนบานโนนชาด (สาขาสวนปาสมเด็จยอยที่ 2)           ตั้งอยูในเขตหมูที่   11 
                         8. โรงเรียนบานโนนชาด     ตั้งอยูในเขตหมูที่   15 
                         9.โรงเรียนแกวเสด็จพทิยาคม  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ 
3.1.2 โรงเรียนของเอกชนจัดการ       3   แหง                    
3.1.3 ที่อาหนังสือพิมพประจําหมูบาน      16 แหง    3.1.4 
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน      1 แหง      3.1.5 ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.       6 แหง 
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สาธารณสุข 
  -  การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ๑ แหง ซ่ึงไดใหบริการแบบผสมผสาน คือการ

รักษาพยาบาล การสุขาภิบาลการปองกันและสงเสริมสุขภาพไปพรอมกันกับการสาธารณสุขมูลฐาน 
  - ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน ๑  แหง นอกจากนี้ยังมีหนวย อสม. แตละหมูบานเพื่อบริการข้ันมูลฐาน
ของการรักษาพยาบาล ในพื้นทีต่ําบลหนองแวงไมมีโรคระบาดรุนแรงเกิดข้ึนใน 

๕.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

   การคมนาคม ยังไมคอยสะดวกเทาที่ควร  ถึงแมมีถนนที่สามารถเช่ือมโยงถึงกันได แตก็ยังมีถนนหลาย
สายที่จะตองไดรับการปรับปรุง  ถนน ภายในหมูบานเปนถนนคอนกรีตแตยังครบทุกเสน  ถนนเช่ือมระหวางหมูบานเปน
ถนนลาดยางหรือ คสล. ไมมีรถโดยสารวิ่งระหวางหมูบาน - ตัวอําเภอ 
การไฟฟา   องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีกระแสไฟฟาครบทุกหมูบาน แตไมครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะเขต
ที่อยูหางไกลรอบนอก  การใหแสงสวางตามจุดตาง ๆ ในเขตหมูบานยังไมมีเพียงพอกับความตองการของประชาชน จํานวน
ประชากรทีใ่ชไฟฟาจํานวนรอยละ 98 
การประปา   องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง มีประปาหมูบานอยู จํานวน 19 แหง แตยังขาดแคลนน้ําดื่ม น้ําใช ที่
สะอาด ซ่ึงยังตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนตลอดเมื่อถึงฤดูแลง การบริการน้ําประปาหมูบานมีบาง หมูบานยังไม
เพียงพอตอความตองการอีกทั้งไมมีแหลงเก็บน้ําไวใชนอกฤดูฝน ซ่ึงเปนปญหาทําใหขาดแคลนน้ําสะอาดในการอุปโภค 
บริโภค องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงมีโครงการที่จะประสานกับหนวยงานราชการที่มีหนาที่เก่ียวกับการจัดทํา
ประปาหมูบานเพื่อแกไขปญหาในเรื่องดังกลาว   
 

๖.ระบบเศรษฐกิจ 

การเกษตร ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกขาว ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกออย  
การประมง ประชาชนมีการเพาะเลี้ยงสัตยน้ําเพื่อรับประทานในครัวเรือนไมไดประกอบเปนอาชีพ 
การปศุสัตว ประชาชนมีอาชีพเสริมเปนการเลี้ยงสัตย อาทิเชน โค กระบือ สุกร ไกไข ไกพื้นเมือง เปนตน 
อุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือการเย็บผา ทอผา  

   การพาณิชและกลุมอาชีพ มีรานคาประชารัฐ จํานวน ๒ ราน มีกลุมอาชีพ กลุมเลี้ยงโค กลุมจักสาน   
กลุมทอผาไหม กลุมผลิตเมล็ดพันธขาว กลุมทอผาไหมมัดหมี่ กลุมสาดพับลายสวย กลุมขาวอินทรี กลุมผาพื้นเมือง           
กลุมธนาคารขาว กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจาตนกก แรงงาน ประชาชนในวัยแรงงานสวนใหญไปทํางานโรงงาน  
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๗.เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 



ขอมูลพื้นฐานของหมูบานชุมชน  
หมูที่  1  มี  244  ครัวเรือน  มีพื้นที่  1,378  ไร 
หมูที่  2  มี  309  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,700  ไร 
หมูที่  3  มี  231  ครัวเรือน  มีพื้นที่  2,720  ไร 
หมูที่  4  มี  236  ครัวเรือน  มีพื้นที่  3,380  ไร 
หมูที่  5  มี  249  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,200  ไร   
หมูที่  6  มี  274  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,440  ไร 
หมูที่  7  มี  264  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,028  ไร 
หมูที่  8  มี  307  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,480  ไร 
หมูที่  9  มี  278  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,230  ไร 
หมูที่  10  มี  64  ครัวเรือน  มีพื้นที่  1,832  ไร 
หมูที่  11  มี  151  ครัวเรือน  มีพื้นที่  500   ไร 
หมูที่  12  มี  205  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,150  ไร   
หมูที่  13  มี  254  ครัวเรือน  มีพื้นที่  3,392  ไร 
หมูที่  14  มี  124  ครัวเรือน  มีพื้นที่  1,050  ไร 
หมูที่  15  มี  152  ครัวเรือน  มีพื้นที่  2,300  ไร 
หมูที่  16  มี  191  ครัวเรือน  มีพื้นที่  1,330  ไร 

ขอมูลดานการเกษตร 

หมูท่ี 1  มีการทํานาป 180 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 520 ไร ทําไรออย 2 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 10.25 
ไร  การปลูกมันสําปะหลัง 1 ครัวเรอืน  พื้นที่เพาะปลูก 5.50 ไร สวนยางพารา 2 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 18.50 
ไร ปลูกเห็ดฟาง ๓ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๕ ไร ปลูกผัก ๑๐ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๗ ไร ปลูกมะมวง  1  
ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 4 ไร แหลงน้ําธรรมชาติ ๑ แหง ประปา อบต. 1 แหง  

 หมูท่ี 2 มีการทํานาป 205 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1,000 ไร  ทําไรออย 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 12 
ไร สวนยางพารา ๑ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 15.75 ไร ปลูกเห็ดฟาง ๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๔ ไร ปลูกผัก  ๕ 
ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๓ ไร ปลูกยาสูบ 9 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๑10 ไร ปลูกแตงโม ๕ ครัวเรือน พื้นที่
เพาะปลูก ๑๐๐ ไร  แหลงน้ําธรรมชาติ ๑ แหง  บาดาลสาธารณะ ๒ แหง ประปา อบต. ๑ แหง บอน้ําตื้น  ๑  แหง 

หมูท่ี 3 มีการทํานาป 12๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๕๖๐ ไร ทําไรออย 9 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 63 ไร  
การปลูกมันสําปะหลัง 8 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 49 ไร  สวนยางพารา 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 20 ไร   ปลูก
ขาวโพด ๘ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๘ ไร ปลูกเห็ดฟาง ๒ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๒ ไร ปลูกผัก ๓ ครัวเรือน พื้นที่
เพาะปลูก ๓ ไร สวนมะมวง 1 ไร  พื้นที่เพาะปลูก 1 ไร   
บาดาลสาธารณะ ๓ แหง  ปะปา อบต. ๑ แหง  บอน้ําตื้น ๑ แหง 

หมูท่ี 4 มีการทํานาป  ๑๒๐  ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก  ๗๖๐ ไร  ทําไรออย 6 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 42  
ไร  การปลูกมันสําปะหลัง ๔9 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 517 ไร  สวนยางพารา 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก  42  
ไร ปลูกปาลมน้ํามัน 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 4 ไร  ปะปาอบต. ๑ แหง 
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หมูท่ี ๕ มีการทํานาป 14๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก  1,023  ไร  การปลูกมันสําปะหลัง 12 ครัวเรือน พื้นที่
เพาะปลูก 100 ไร  สวนยางพารา 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 16 ไร ปลูกปาลมน้ํามัน 1 ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูก 
5 ไร  มีแหลงน้ําใชเพื่อการเกษตร ๒ แหง ประปา อบต.2 แหง 
หมูท่ี ๖ มีการทํานาป 210 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1,220 ไร  ทําไรออย ๑ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 10 
ไร  การปลูกมันสําปะหลัง 2 ครัวเรอืน  พื้นที่เพาะปลูก 14 ไร  สวนยางพารา ๕ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๑๒๐ ไร  
ปลูกแตงโม ๒๗ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๒๕๐ ไร  ปลูกปาลมน้ํามัน 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 15 ไร        
ปลูกมะมวง 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 4 ไร  ปะปาอบต.๑ แหง      

หมูท่ี ๗ มีการทํานาป 198 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 1,010 ไร  การปลูกมันสําปะหลัง 6 ครัวเรือน พื้นที่
เพาะปลูก 35 ไร  สวนยางพารา 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 17 ไร ปลูกมะมวง 15 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก  
140 ไร ปลูกแตงโม ๔ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๒๐ไร  ปะปาอบต. ๒ แหง    

หมูท่ี ๘ มีการทํานาป 131 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 998 ไร  การปลูกมันสําปะหลัง 60 ครัวเรือน พื้นที่
เพาะปลูก 529 ไร  สวนยางพารา 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 24 ไร ปลูกขาวโพด ๓ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก  
๘๐ ไร  ปลูกมะมวง 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 20 ไร  ปลูกผัก ๓ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๒ ไร  ปลูกแตงโม  
๑๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๕๐ ไร  ปลูกปาลมน้ํามัน 2 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 6 ไร ปะปาอบต. ๓                         

หมูท่ี ๙ มีการทํานาป 207 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1,๒๐๔ ไร  ทําไรออย 6  ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 41  
ไร การปลูกมันสําปะหลัง 9 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 49 ไร  สวนยางพารา ๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๓๐ ไร  
ปลูกผัก ๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๑๐ ไร  ปลูกแตงโม ๓ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๑๕ ไร ประปา อบต. 1 แหง         

 หมูท่ี๑๐ มีการทํานาป 18 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 356 ไร ทําไรออย ๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๓๕๐ไร  
การปลูกมันสําปะหลัง 44 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 974 ไร  สวนยางพารา ๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๔๐ ไร  
ปลูกแตงโม ๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๑๐ ไร  แหลงน้ําธรรมชาติ ๒ แหง ประปา อบต. 1 แหง        

 หมูท่ี 11 มีการทํานาป  51 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 285 ไร  ทําไรออย 2 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 20 ไร  
การปลูกมันสําปะหลัง 87 ครัวเรอืน  พื้นที่เพาะปลกู 1,834 ไร  สวนยางพารา 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 55  ไร 
ประปา อบต. 1 แหง                     

หมูท่ี 12 มีการทํานาป 121 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 890 ไร  ทําไรออย ๒๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๙๙๘  
ไร การปลูกมันสําปะหลัง 19 ครัวเรอืน  พื้นที่เพาะปลูก 227 ไร สวนยางพารา 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 10  ไร 
ปลูกมะมวง 7 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 32 ไร  ปลูกปาลมน้ํามัน 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 14 ไร ประปา อบต. 
1 แหง  

หมูท่ี 1๓ มีการทํานาป ๑๖๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๘๘๙ ไร  ทําไรออย 4 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 35 ไร  
การปลูกมันสําปะหลัง 4 ครัวเรอืน  พื้นที่เพาะปลูก 15 ไร  สวนยางพารา 8 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 39 ไร  ปลูก
ปาลมน้ํามัน 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 5 ไร  ปลูกมะมวง 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1 ไร  ประปา อบต. 2 
แหง  

หมูท่ี 1๔ มีการทํานาป ๘๔ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๔๓๐ ไร  ทําไรออย ๒๑ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๒๗๕ ไร  
การปลูกมันสําปะหลัง ๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๒๐ ไร  บาดาลสาธารณะ ๑ แหง  ประปา อบต. 1 แหง บอน้ํา
ตื้น ๑ แหง  

หมูท่ี 15 มีการทํานาป ๗๘ ครัวเรอืน  พื้นที่เพาะปลูก ๕๔๐ ไร  ทําไรออย ๑๗ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๓๒๔  ไร 
การปลูกมันสําปะหลัง 26 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 234 ไร  ปลูกปาลมน้ํามัน 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก    2 
ไร  ปลูกมะมวง 3 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 4 ไร  ประปา อบต. 1 แหง 

 
   -7- 



      หมูท่ี 16 มีการทํานาป  ๗๐ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๔๗๓ ไร  ทําไรออย 11 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 104  
ไร  การปลูกมันสําปะหลัง 9 ครัวเรอืน  พื้นที่เพาะปลูก 46 ไร  สวนยางพารา 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 4 ไร      ปลูก
มะมวง 2 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 5 ไร  ประปา อบต. 1 แหง                      

ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
  ประชาชนยังขาดแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  เนื่องจากไมมีระบบชลประทานใชน้ําจากสระน้ําที่ตื้นเขินมี
ปริมาณน้ําไมเพียงพอในการทาํการเกษตรใชน้าํฝนในการทําการเกษตรเปนหลัก 

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  การนับถือศาสนา  ประชากรในเขตตําบลหนองแวง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัด ๑๓ แหง        
สํานักสงฆ  3  แหง ไดแก 
                           1. วัดวงศสวางธวิราราม   อยูในเขตหมูที่  2 
        2. วัดหนองแวงศิลาราม   อยูในเขตหมูที่  9 
        3. วัดสวางอารีย    อยูในเขตหมูที่  15 
        4. วัดนมิติเมธาวาส    อยูในเขตหมูที่  3 
        5. วัดสระเกษ    อยูในเขตหมูที่  7 
        6. วัดเวฬุวนาราม    อยูในเขตหมูที่  6 
 7. วัดมัชณิมวาส    อยูในเขตหมูที่  4 
 8. วัดศิริธรรมาราม    อยูในเขตหมูที่  10 
 9. วัดดงคาํพฒันาราม   อยูในเขตหมูที่  11 
 10. วัดเทพวสิุธาราม  (ที่พักสงฆ) อยูในเขตหมูที่  12   
 11. วัดปาถาวรธรรมชาติ (บาเติ่งเหลิ่ง)   อยูในเขตหมูที่  6 
 12.วัดปาวิจติรพัฒนาราม(โคกเด็กนอย) อยูในเขตหมูที่  8 
 13.วัดปาศรทัธารวม อยูในเขตหมูที่  13 
ประเพณีและงานประจาํป  
  ประเพณีเขาพรรษา ออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณสีงกรานต  
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน  
 ภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องการจักสานไมไผ หมอสมุนไพร การนวด ทอผาพื้นเมือง  มีภาษาอีสานเปนภาษาถ่ิน 

สิ้นคาพื้นเมืองของที่ระลึก 
 มเีสื้อผาทีต่ดัเย็บจากอุสาหกรรมในครัวเรือน    

 ๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 ทรัพยากรน้ํา  มีแหลงน้ําธรรมชาติสาํคัญ  17  แหง  ประชากรใชในการเกษตรและประมง  ไดแก 
 - หนองคูทดบานหนองแวง    - หนองคูทดบานหนองขาม - หนองแวง 
 - หนองดอนปูตา       - หนองคํานอย            - หนองโคกคํายาํ 
 - หนองเปา         - หนองชาดนอย   - หนองคูทดบานคาํไผ 
 - หนองอีสานเขียว      - หนองโคกเด็กนอย            - หนองคูสระ 
 - หนองแวงบานหนองแวง     - หนองแวงบานพรสวรรค  - หนองหวยเมย 
           - หนองแย                - หนองชาด                         
 ทรัพยากรปาไม  พื้นทีป่าในเขตตาํบลหนองแวง มีปาโคกคาํยาํ  และโคกเด็กนอย  พื้นทีป่ระมาณ  ๙๒๘  ซ่ึงสวน
ใหญเปนปาเบญจพรรณ 
 
 
 

สวนท่ี 2 



สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) 
1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

สรุปผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.  โครงการจางเหมาบริการทําความสะอาด อาคารสํานักงาน 
 ดาํเนินการ  วันที่  1 ตุลาคม 2565  - 30 กันยายน  2566   
          งบประมาณ  246,000 บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง     

2.  โครงการถนนสะอาดบานเมืองนาอยู 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565  - 30 กันยายน  2566   
งบประมาณ  420,000 บาท 
สถานทีด่าํเนินการ พื้นทีต่ําบลหนองแวง 16 หมูบาน       

3.  โครงการจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล  
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ 84,000 บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง     

4.  โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

          งบประมาณ  25,000 บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง    

5.  คาใชจายในการเลือกตั้ง 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

          งบประมาณ  20,000 บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง     

6.  โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  400,000 บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

7.  โครงการออกเวทีประชาคม และ อบต.พบประชาชน 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

          งบประมาณ  40,000 บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ พื้นทีต่ําบลหนองแวง 16 หมูบาน 

8.  อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือการจัดซื้อจัดจาง 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  30,000 บาท 
สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
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9.  อุดหนุนโครงการท่ีวาการอําเภอสมเด็จ งานรัฐพิธ ี 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  10,000 บาท 
สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

10.  อุดหนุนโครงการปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อบต.หนองแวง 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  30,000 บาท 
สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

11.  อุดหนุนโครงการประสานพลังแผนดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด   
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000 บาท 
สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

12.  โครงการสํารวจภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  เพ่ือปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน ประจําป 2566  
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ 168,000 บาท 
สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

13.  โครงการจัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองแวง 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  540,000.-  บาท 

สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

14.  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  45,000.-  บาท 

สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 

15.  โครงการใหความรูดานยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติดใหกับพนักงานและประชาชน 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  20,000.-บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

16.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  40,000.-บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

17.  โครงการสํารวจและข้ึนทะเบียนตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย   
 ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  6,000.- บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
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18.  โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  55,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 

19.  โครงการปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  20,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

20.  อุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข หมูบาน   
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  320,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

21.  โครงการตามรอยเทาพอสงเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  264,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

22.  โครงการปรับปรุงสวนพอเพียงภายใน อบต.หนองแวง 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  30,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

23.  โครงการปลูกตนไมบนถนนสายหลัก สายรองในตําบลหนองแวง 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  60,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

24.  โครงการโครงการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจพอเพียง 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  20,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

25.  โครงการปลูกตนไมและอนุรักษพันธุพืชในชุมชน 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

26.  โครงการรวมใจไทยปลูกตนไมเพ่ือแผนดินสืบสานสู100ลานตนเนื่องในวันตนไมแหงชาติ  
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
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27  โครงการจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล กองการศึกษา 



ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  150,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
28.  โครงการปองกันเด็กจมน้ําในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  15.000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

29.  โครงการยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  30,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

30.  โครงการจางเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  570,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

31.  โครงการจางเหมาบริการผูดูแลเด็จ 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  320,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

32.  โครงการวันเด็กแหงชาติ 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  50,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

33.  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ศพด.  
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  15,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 

34.  โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  3,584,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 

35.  โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยเด็กเล็ก 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  50,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
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36.  โครงการสงทีมนักกีฬาเขาแขงขันรวมกับหนวยงานอื่น 



ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  50,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

37.  โครงการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  30,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

38.  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯร.10 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  5,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

39.  โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 งบประมาณ  5,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
40.  โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ       

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  100,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
41.   โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  400,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
42.   โครงการรวมพลคนชนเผาอําเภอสมเด็จ 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  150,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
43.   อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหนองแวง 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  30,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
44.   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสในชุมชน 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  20,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
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45.   โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทกลุมสตรี 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 



 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
46.   โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองแวง 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
47.   โครงการอบรมสงเสรมิอาชีพ 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  10,000.- บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

48.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค  บานหนองแวง  หมู 1   
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 1 

49.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผสมผสานพอเพียงฮักแพงแบงปน บานหนองแวง หมู 1 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 1 

50.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนหนองขามพอเพียงเล้ียงไกพันธุพ้ืนเมือง บานหนองขาม หมู 2     
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 2 

51.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหม บานสรางแกว หมู3 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 3 

52.  อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาว บานโคกกลาง หมู 4                    
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 4 

53.  อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรทอผาไหมมัดหม่ี  บานโนนชาด  หมู 5               
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 
สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 5 
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54.  อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค บานคําไผ  หมูท่ี 6 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 



สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 6 
55.  อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนคนทํามะมวง บานหนองผาออม หมูท่ี 7    

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 7 
56.  อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาไหมมัดหม่ี บานโนนชาด หมู 8 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 8 
 

57.  อุดหนนุกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโคและกระบือ บานหนองแวง หมู 9                             
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 9 
58.  อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ บานดงคําพัฒนา หมู 11 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  10,000.-  บาท 
    สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 11 
59.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผาไหมมัดหม่ีพ้ืนเมือง บานโนนชาด หมู 15 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
 งบประมาณ  10,000.-  บาท 

     สถานที่ดาํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 15 
60.  อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาพ้ืนเมือง บานหนองผาออม หมู 12 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 12 
61.  อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียแกวเสด็จเมืองใหม บานสรางแกว หมู 13      

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

    สถานทีด่าํเนินการ พื้นทีต่ําบลหนองแวง 13 
62.  โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนธนาคารขาว  บานประชาสามัคคี  หมู 14  

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 14 
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63.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหมมัดหม่ีพ้ืนเมือง บานโนนชาด หมู 15 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 15 
64.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจักสานจากตนกก บานหนองแวง หมู 16 



ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  10,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ ตาํบลหนองแวง หมู 16 
 

65.   โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสมเด็จ 
ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  200,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
66.   โครงการจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล กองชาง 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  84,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
67.   โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองแวง ม.1 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  40,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
68.   โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานคําไผ ม.6 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  40,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
69.   โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายทางรอบหนองคูสระ บานหนองแวง ม.9 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  30,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
70.   โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานดงคําพัฒนา ม.11 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  40,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
71.   โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองผาออม ม.12 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  50,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
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72.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองแวง ม.1 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  292,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
73.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองขาม ม.2 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 



งบประมาณ  163,800.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
74.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองขาม ม.2 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  208,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
75.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานสรางแกว ม.3 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  260,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
76.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานโคกกลาง ม.4 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  175,500.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
77.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานโคกกลาง ม.4 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  167,700.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
78.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนชาดหมู ม.5 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  124,800.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
79.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานคําไผ ม.6 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  260,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
80.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองผาออม ม.7 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  208,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
81.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนชาด ม.8 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  66,300.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
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82.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนชาด ม.8 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  64,350.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
83.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองแวง ม.9 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 



งบประมาณ  260,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
84.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานพรสวรรค ม.10 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  208,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
85.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานพรสวรรค ม.10 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  200,200.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
86.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานดงคําพัฒนา ม.11 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  249,600.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
87.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองผาออม ม.12 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  87,750.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
88.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองผาออม ม.12 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  52,487.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
89.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานประชาสามัคคี-บานหนองขาม 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  208,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
90.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนชาด ม.15 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  260,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
91.   โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองแวง ม.16 

ดาํเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  208,000.-  บาท 

 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
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92.   โครงการกอสรางฝายน้ําลนบริเวรรองเม็ก บ.โนนชาด  
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

งบประมาณ  260,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
93.   โครงการวางทอเมนตประปารอบหมูบาน 
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 



งบประมาณ  250,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
94.   โครงการกอสรางอาคารโดม ศพด.บานโนนชาด 
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

งบประมาณ  200,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
95.   โครงการกอสรางอาคารท่ีทําการผูบริหาร 
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

งบประมาณ  500,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
96.   โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานสรางแกว ม.13 
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

งบประมาณ  150,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
97.   โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานสรางแกว ม.13 
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

งบประมาณ  15,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
98.   โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานประชาสามัคคี ม.14 
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

งบประมาณ  65,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
99.   โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองแวง ม.16 
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

งบประมาณ  150,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 
100.   โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บานหนองแวง ม.16 
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

งบประมาณ  100,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
101.   โครงการซอมแซมถนนลูกรังปรับเกรด (รถเกรดเดอร) 
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

งบประมาณ  500,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 
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101.   โครงการซอมแซมฝาย มข.บานโนนชาด ม.15 
 ดําเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

งบประมาณ  90,000.-  บาท 
 สถานทีด่าํเนินการ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองแวง 

ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ 2566 – 2570 



ผลที่ ไดรับหรือผลที่สําคัญ ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี  การคมนาคม สะดวกปลอดภัย มีการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีรายไดเพียงพอกับรายจาย  ดํารงชีวิตอยู
แบบพอเพียง 

๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

    ปญหาดานเศรษฐกิจ 
 - ประชาชนไมมีที่ทํากินเปนของตนเอง   ประชาชนบางสวนที่ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร  ยังเชาพื้นที่ของ
บุคคลอ่ืนประกอบอาชีพ 
 - ประชาชนสวนใหญมีอาชีพรับจาง  และแมบานไมมีอาชีพเสริม  จึงมีรายไดไมเพียงพอกับการดํารงชีวิต  ทําให
เกิดปญหาหนี้สินนอกระบบเปนจํานวนมาก 
 - เกษตรกรขาดความรู  และวิทยาการสมัยใหม  ในการประกอบอาชีพประชาชนยังประกอบอาชีพโดยปุยเคมี 
และยาฆาแมลงเปนปจจัยหลัก  ทําใหมีภาระคาใชจายในตนทุนที่สูงมาก  กําไรนอยลง 
 - ขาดแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ประชาชนไมสามารถหาเงินกูดอกเบี้ยต่ํา มาลงทุนประกอบอาชีพ 
 - ในพื้นที่ไมมีตลาดชุมชนผลผลิตทางการเกษตร  ไมมีตลาดกลางภายในชุมชน ทําใหไมสามารถตั้งราคาเองได
อยางมีมาตรฐาน  และระบายสินคาไดไมทัน 
 - การใชสารเคมีในการทําการเกษตร  การสงเสริมการใชสารที่สกัดจากวัสดุธรรมชาติมาใชในการเกษตรยังไม
มากพอ  ซ่ึงทําใหตนทุนสูง 
 - การวางงาน ประชากรในวัยแรงงาน  โดยเฉพาะผูที่ไดรับการศึกษาไมมีงานรองรับเมื่อเรียนจบเปนภาระของ
ครอบครัว 
 - การคมนาคมไมสะดวก  สําหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และตองการขนสินคาทางการเกษตร 

 - น้ําเพื่อการเกษตรในหนาแลง  ตลอดจนน้ําเพื่อการอปโภค บริโภค  ยังขาดแคลน  การกักเก็บน้ําตามลําคลอง
ไมได มีปญหาตอการประกอบอาชีพทางการเกษตรมาก  ขาดแคลนอุปกรณในการสูบน้ํา  หรือเข่ือนกันน้ํา  ฝายก้ันน้ํายังไม
เพียงพอ 

  ปญหาดานสังคม 
 - คุณภาพชีวิต  ประชาชนขาดความรู  ความเอาใจใสตอสุขภาพอนามัยของตนเอง 
 - การสวัสดิการ และการนันทนาการ  ไมเพียงพอขาดแคลนสถานที่ออกกําลังกาย  และอุปกรณการกีฬา      
การสงเคราะหคนชรา ผูพิการ  และผูมีรายไดนอยยังไมเพียงพอและยังไมทั่วถึง 
 - ชุมชนขาดความเขมแข็งการจัดกลุมที่หลากหลาย  การสรางความรู  ความสามัคคีใหแกกลุมอาชีพ  หรือกลุม
ตาง ๆ ที่เข็มแข็งเลี้ยงตนเองไดยังมีนอย                                                                     
 - ปญหายาเสพติด  มีการขาย – เสพยาเสพติด  บางในบางพื้นที่แตก็ยังเปนสวนนอย 
 - ปญหาโรคเบาหวาน  โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงยังขาดความรูความเขาใจขาดการเอาใจใสในการระวัง  ปองกัน 
 - ปญหาอาชญากรรม  มีการลักเล็กขโมยนอย 
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 - ปญหาการปองกัน และบรรเทา สาธารณภัย เจาหนาที่ของรัฐที่มีความรูในการปฏิบัติหนาที่  ตามวิธีที่ได
มาตรฐานยังไมเพียงพอ ประชาชนขาดความเอาใจใส  ขาดความรู  และประมาทตอพิษภัยที่อาจจะเกิดข้ึน ตลอดเวลาขาด
แคลนอุปกรณ  จําพวกถังดับเพลิงเคมี สําหรับติดตั้งในเขตชุมชนตาง ๆ 
 - ปญหาการวางงาน ประชาชนไมมีงานทํานอกฤดูกาล  

ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 



 - เสนทางคมนาคม  ภายในพื้นที่ขาดแคลนเสนทางคมนาคม  จํานวน ถนน สะพาน  ที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง    
มีการชํารุดเสียหายของถนน  สะพาน  จํานวนมาก  ไมมีปายแนะนําเสนทาง 
 - น้ําเพื่อการอุปโภค และบริโภค  การใหบริการน้ําเพื่อการอุปโภค  และบริโภค  ยังไมเพียงพอตอความตองการ  
และไมไดมาตรฐาน แหลงน้ํา  ทอสงน้ํา  อุปกรณ  ชํารุดเสียหาย 
 - ไฟฟาและไฟแสงสวาง  การบริการไฟฟายังเขาไมครอบคลุมทุกพื้นที่  ไฟแสงสวางตามเสนทางสัญจร          
ซอยยังไมทั่วถึง  บางสวนชํารุดเสียหาย 
 - ทอระบายน้ํา  น้ําเนาเสีย  ปญหาน้ําทวมขัง  เนื่องจากขาดการวางระบบทอระบายน้ํา  ขาดการขุดลอกทอ
ระบายน้าํ  อยางสม่ําเสมอ 

 ปญหาทางดานการเมือง  การบริหาร 
- ประชาชนใหความรวมมือยังไมเทาที่ควร  และยังมีปญหาดานการยอมรับองคกรทางการเมืองซ่ึงการบริหาร

ขาวสารตาง ๆ ไมถึงประชาชนโดยทั่วถึงกัน 

 - คณะผูบริหาร  สมาชิก  บางคนยังขาดการฝกอบรม  หรือเพิ่มพูนทักษะเฉพาะดาน  เจาหนาที่ยังไมเพียงพอตอ
การใหการบริการประชาชน  งบประมาณมีไมเพียงพอตอปริมาณงานหรือความตองการของประชาชน  ขอจํากัดทาง
งบประมาณทําใหการบริหารไมคลองตัว 

ปญหาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
- สถานที่ใหการศกึษาขาดงบประมาณในการบริหารการศึกษา  หนวยงานสวนทองถ่ิน ไมมีงบประมาณเพียงพอ

ในการสนับสนุนการศึกษา  โดยเฉพาะโครงการถายโอนฯ สถานที่ใหความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังไมเพียงพอตอ
ความตองการ มีนักเรียนจํานวนนอย ผูปกครองสงลูกหลานไปเรียนโรงเรียนประจําอําเภอเด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย 
 - ศาสนา  และวัฒนธรรม  ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินอยางถูกตอง  การสงเสริมภูมิปญญา
ชาวบานยังไมครอบคลุม  ประชาชนและเยาวชนยังขาดการศึกษาอบรมดานศีลธรรมจรรยา  ขาดงบประมาณในการทํานุ 
บํารุง  รักษาวัด 

    ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 
 - ดิน  มีการใชสารเคมี ปุยในดินกันมาก  จํานวนยาฆาแมลง ยาฆาหญาทําใหดินเสื่อมคุณภาพ หนาดินแข็ง 
 - ปาไม  พื้นที่ที่ปลูกตนไมลดนอยลง ขาดแคลนปาชุมชนและการสงเสริมปลูกไมยืนตน ไมมีสวนสาธารณของ
ชุมชน             

 - น้ํา  ไมมีสถานประกอบการหนวยงานที่รับผิดชอบ  ในการตรวจสอคุณภาพน้ํา ไมมีการบําบัดน้ํากอนปลอยสู
ธรรมชาติ  มีปญหาน้ําปะปนสารเคมีในแหลงน้ํา  ที่นํามาใชในการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร 
 - ส่ิงแวดลอม  ยังไมมีรถขยะ และเจาหนาที่ออกไปเก็บขยะตามถนนมีปริมาณไมเพียงพอตอปริมาณขยะที่
เพิ่มข้ึน  ขาดการสงเสริมและปลูกจิตสํานึกในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง ถังจัดเก็บขยะมีใหบริการไมเพียงพอ ขาดสถานที่ทิ้ง
ขยะที่ไดมาตรฐานและไมสรางมลพิษใหแกชุมชน  งบประมาณในการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมมีจํากัดไมเพียงพอที่จะนําไป
แกไขปญหา 
 
 
 

สวนท่ี ๓ 
ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  การพัฒนาที่สมดุล “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ” 
  ระบบเศรษฐกิจที่เขมแข็ง - เปนเศรษฐกิจทีม่เีสถียรภาพ เนนการแขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียม 
        - มีตลาดภายในที่แข็งแกรง 



   - ขับเคลื่อนดวยผลิตภาพเต็มเปรี่ยมดวยนวัตกรรมและการเรียนรู 
   - มีผูประกอบการที่แข็งแกรงสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
   - เปน Regional Trading Nation 

 สังคมที่มีคุณภาพ         - สังคมอุดมปญญา 
           - สังคมแหงโอกาส 
               - สังคมที่เปนธรรม 
                                  - สังคมแหงคุณธรรม 
                                  - สังคมที่เก้ือกูลแบงปน 
 สภาพแวดลอมที่นาอยู       - เมืองที่มีพลวัต 
             - ชุมชนที่เขมแข็ง 
                               - สังคมคารบอนต่ํา 
     - การใชชีวิตปรับสภาพตามภูมิอากาศ 
            - อุตสาหกรรมสีเขียว 
คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ -เปนพลเมืองที่มีความเช่ือมั่นและความคิดเปนอิสระ 

- เปนพลเมืองที่มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม 
-เปนพลเมืองที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
-เปนพลเมืองที่ตื่นรู 
-เปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
 ๑. การเสริมสรางและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย 
 ๒. การสรางความเปนธรรมลดความเลื่อมล้ําในสงัคม 
 ๓. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยังยืน 
 ๔. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยังยืน 
 ๕. ความมั่นคง 
 ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๗. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
 ๘. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 ๙. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ๑๐. ดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  เพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซ่ียน 
 ๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
 ๓. การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 ๕. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 ๖. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี 
 

2.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
2.1 วิสัยทัศน  (vision) 



“ หนองแวงถ่ินนาอยู     มุงสูเกษตรกาวหนา 

การศึกษาเดนเนนศาสนาวัฒนธรรมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

       2.2   ยุทธศาสตรดานการบริหาร  การปกครอง  และความม่ันคง 

       2.3  ยุทธศาสตรดานการบริการชุมชนและสังคม 

       2.4  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

       2.5  เปาประสงค (จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา) 

 1. สงเสรมิใหประชาชนมคีุณภาพชีวิตทีด่ ี
 2. ปรบัปรงุและพัฒนาระบบสาธารณปูโภค  ใหไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของประชาชน   
 3. สงเสรมิใหประชาชนทาํการเกษตรแบบยังยืน  ไดผลผลติตอไรตามเกณฑ ไมมีสารตกคาง  
 4. บาํรุงรักษา  อนุรักษและพฒันาศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี อันดีงามและภูมปิญญาทองถ่ิน    
 5. การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ  

       2.6  ตัวช้ีวัด 
 1. มีการจดักิจกรรมโครงการแกไขปญหาความยากจนไมนอยกวา  5  กิจกรรมตอป 
 2. มีการสงเสรมิใหประชาชนมีสุขภาพทีด่ีไมนอยกวา  10  กิจกรรม 
          3. มีการสงเสรมิการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนไมนอยกวา  10  กิจกรรม  
 4. มีการจดักิจกรรมการรักษาความปลอดภัยอยางนอย  5  กิจกรรม 
 5. มีการจดักิจกรรมแกไขปญหายาเสพตดิ อยางนอย  4  กิจกรรม 
 6. มีการกอสรางถนน ปรบัปรุง อยางนอยปละ  1,000  เมตร 
 7. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะอยางนอยปละ  1  จุด 
 8.  มีการตดิตั้งไฟฟาสองสวางอยางนอยปละๆ  1  ดวง 
 9. ประชาชนมีน้าํประปาใชตลอดทั้งป 
 10. การบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ผานหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อยางนอย รอยละ 85 
 11. ขุดลอกแหลงน้ําปละ  1  แหง 
 12. สงเสรมิ/อบรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปละ  1  ครัง้ 
 13. จัดกิจกรรมดานศิลปวฒันธรรมประเพณ ีอยางนอยปละ 5 กิจกรรม    
 14. จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม อยางนอยปละ 2 กิจกรรม 

      2.7 คาเปาหมาย  
          1. การสงเสรมิใหประชาชนมีคณุภาพชีวติที่ด ี
 2. บาํรุงรักษา อนุรักษและพฒันาศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี อันดีงามและภูมปิญญาทองถ่ิน 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ใหไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
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  2.8  กลยุทธ 2 

      2.9  ยุทธศาสตรดานการบริหาร  การปกครอง  และความม่ันคง     
  แนวทางการพัฒนา         
  1. พัฒนาองคกรและบุคลากรในทองถ่ิน บริหารจดัการบานเมืองที่ด ี
 2. พัฒนาแนวทางการรักษาความสงบภายใน 
 3. พัฒนางานผังเมือง 



      2.10  ยุทธศาสตรดานการบริการชุมชนและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. งานสาธารณสขุ 
 2. พัฒนาสังคมสงเคราะห 
 3. พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรม 
 4. พัฒนาการงานกีฬาและนนัทนาการ 
                     5. พัฒนาระบบการศึกษา 
  6. พัฒนางานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  7. พัฒนาและสงเสริมงานสวนสาธารณะ 

      2.11  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
 1. พัฒนาการและสงเสรมิการเกษตรและปศุสตัว 
 2. พัฒนาการงานโครงสรางพืน้ฐาน 
 3. พัฒนาการและสงเสรมิอาชีพใหแกประชาชน 
 4. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      2.12 จุดยืนยุทธศาสตร 
1. สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. สงเสริมภาวะสุขภาพที่ดีของประชาชน 
3. เสริมสรางศักยภาพและโอกาส เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
4. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  การมีสวนรวมของประชาชน 
5. สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
6. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอ 
8. สงเสริมการปฏิบัติงาน  การบริการประชาชนใหมีประสทิธิภาพ 
9. สงเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสงเสริมการมีอาชีพ  มีรายได ที่เพียงพอ 
10. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
11. สงเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

      12. สงเสริมและจัดใหมีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีและยังยืน 
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๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

 
 
 
 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

(กําหนดวสิยัทศัน์ และยทธศาสตร์การพฒันาประเทศ) 
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  3.การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) 
  จุดแข็ง  
 1. มีผลผลติทางดานการเกษตรจํานวนมาก  เพียงพอและหลายหลาย 
 2. มีภูมิปญญาทางดานการแปรรูปผลิตภัณฑ 
 3. คณะผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล 

นโยบาย 

(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทัว่ไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดแบบบรูณา

การ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาอาํเภอแบบบรูณา

การ 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน

ตาํบล 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วน

ตาํบล 

(วสิยัทศัน์ พนัธกิจ จดม่งหมายการพั นา ยทธศาส ร์ 



 4. เปนแหลงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
 5. ดินอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเกษตร 
 6. ประชากรมีการศึกษาสูง  
 7. มีเศรษฐกิจที่ด ีมเีงินจากนอกพื้นที่เขาสูตาํบลจาํนวนมาก 
 8. มีแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ  
  จุดออน  
 1. การเลือกตั้งตางๆมีการช้ือสิทธิ์  ขายเสียง 
 2. บุคลากรไมเพียงพอ 
 3. ขาดผูนาํชุมชนทีเ่ขมแข็ง 
 4. ขาดจติสาํนึกในการปองกันปญหามลพษิ 
 5. ระบบสาธารณปูโภคไมเพยีงพอ 
 6. ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนา 
 7. ไมมีตลาดกลางรองรับสินคาทางการเกษตร 
 8. เกษตรมีหนี้สินเนื่องจาก  ราคาผลผลติตกต่าํ  ตนทุนในการผลติสูง ไมคุมทุน 
 9. ประชากรสวนใหญเปนผูสงูอายุและเด็ก  ทาํใหลําบากในการพัฒนา 
 10. การคมนาคมไมสะดวก  การบริการขนสงมวลชนไมเพียงพอ 
 11. ไมมีสถานที่  กําจดัขยะที่ไดมาตรฐาน 
 12. แหลงน้ําตื้นเขิน ฤดูแลง  น้ําไมเพียงพอในการทาํเกษตร 
   โอกาส 
 1. มีงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน มาสนบัสนุน 
 2. ภาครัฐใหการสนับสนุน การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
 3. มีแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ สามารถขุดลอก ปรับปรุงภูมิทัศน  รอบหนองมะงองให สวยงาม และเปน
แหลงทองเที่ยวไดในอนาคต 
 4. มีการลงทุนของบริษทั 
อุปสรรค  
 1. ภาครัฐไมมีการประกันราคาสินคาทางการเกษตร 

2. ขาดการทาํงานรวมกันระหวางภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน 
3. การวางแผนพัฒนาภาครัฐ  ไมสนองความตองการของแตละทองถ่ิน 
4. ข้ันตอนการปฏิบตัิงานของระบบราชการที่ลาชา ซับซอน 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอก 
 1. มีประชากรแฝงจํานวนมาก มีแรงงานตางดาว  
 2. คาครองชีพสูง 

 3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินหาป  พ.ศ.  2561-2565 

 
 

สวนท่ี ๔ 
 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปไปสูการปฏิบัติ 

 
๑.ยุทศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรดานการบริหาร       ดานพฒันาบุคลากร -บริหารงานทั่วไป สป. กองคลัง 



การปกครอง  และความม่ันคง ในทองถ่ินบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

 
ดานรักษาความ
สงบภายใน 
 
ดานผังเมือง 
 

-สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 
-รักษาความสงบภายใน 
 
-งานผังเมือง 

สป. 
 
 
สป. 

กอง
การศึกษา 

สป. 
 
 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตรดานการบริการชุมชน
และสังคม 

ดานสาธารณสุข  
 
ดานสงัคมสงเคราะห 
 
ดานศาสนาวัฒนธรรม 

 
ดานกีฬาและ
นันทนาการ 
 
ดานพฒันาระบบ
การศึกษา 
 
ดานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิง่ปฏิกูล 
 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห 
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
-แผนงานการศึกษา 
 
 
-แผนงานสาธารระสุข 
 
 
 

สป. 
 
กองสวัสดิการ 
 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
สป. 
 
 

กองคลัง 
สป.กองชาง 
สป. กอง
การศึกษา 
 
กอง
สวัสดิการ 
 
 
ทุกสวนงาน 
 
 
 

ทุกสวนงาน 
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การนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปไปสูการปฏิบัติ 

๑.ยุทศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หนวยงาน
สนับสนุน 



3 
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
 

ดานสงเสริมเกษตร
และปศุสัตว 

 
ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 
ดานพฒันาสงเสริม
อาชีพใหแก
ประชาชน 

 
ดานการพัฒนา
จัดการทรพัยกร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 

-สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 
-อุสาหกรรมโยธา 
 
-สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 
 
-สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 

สป. 
 
 
กองชาง 
 
สวัสดิการฯ 
 
 
 
สวัสดิการฯ 
 

ทุกสวนงาน 
 
 
 

ทุกสวนงาน 
 
 

ทุกสวนงาน 
 
 
 
 

ทุกสวนงาน 

รวม 3  ยุทธศาสตร 11 ดาน 10 แผนงาน - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 5 
การติดตามประเมินผล 

 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตร์การพฒันา 



                    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามผล   
 เปนข้ันตอนในการตรวจสอบในระหวางดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  วาไดมีการปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรม ที่ได
กําหนดไวในโครงการหรือไม การใชทรัพยากรตางๆเปนไปอยางเหมาะสมเพียงใด อยูภายใตระยะเวลาและคาใชจายที่
กําหนดไวหรือไม 

การประเมินผล   
 เปนข้ันตอนในการแสวงหาคําตอบและตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อนําโครงการไปปฏิบัติและดําเนินการเสร็จแลว
เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไววาเกิดประสิทธิผลหรือไม อยูในระดับใดหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการวัด
ระดับความสาํเรจ็และความลมเหลวของการนําโครงการตาม แผนการดําเนินงานประจําป 2564 ไปปฏิบัติ 

การติดตามผล  
 ประกอบดวยการดาํเนินการ คือ 

 1. การติดตามผลโครงการจากแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
 โดยพิจารณาจากผลของกิจกรรมหลักตามลําดับกอน-หลัง รวมถึงการประมาณเวลาที่จะตองดําเนินการในแตละ
กิจกรรม และพิจารณาการใชจายเงินโครงการ โดยพิจารณาเปนรายกิจกรรม นอกจากนี้จะตองจัดทําตารางการตดิตามและ
ควบคุมโครงการของแตละกิจกรรมทั้งหมด ซ่ึงดําเนินการ 2 ดานคือระยะเวลาและคาใชจาย 

 2. การตดิตามผลและควบคมุโครงการ 
 เปนการตรวจสอบผลการดาํเนินการจริงของกิจกรรม ในดานระยะเวลา   และคาใชจายตามตารางการติดตามและ
ควบคุมโครงการที่ไดจัดทําไว  โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและคาใชจายที่ไดกําหนดไวในกิจกรรม  ทั้งนี้ควรกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามผลโครงการ  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมแตละโครงการดวย 
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3.สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
การรายงานผล 
 มีแนวทางและวิธีการในการประเมินผล ดังนี ้
 

การนําโครงการใน

ยุทธศาสตร์ 

การตดิตามและประเมินผล 

การตดิตามผล การประเมินผล 



ประเด็นการประเมินผล ตัวช้ีวดั ( KPI) เปาหมาย วิธีการประเมินผล 
1.การนําแผนไปสูการ
ปฏิบตั ิ

รอยละของจาํนวนแผนงาน
โครงการที่นาํไปสูการปฏิบตัิ
ไดจริง  

รอยละ 85 ตรวจสอบจากขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจาํป 

2.ผลการดาํเนินงานตาม
แผนในสวนของโครงการที่
ถูกนําไปสูการปฏิบตั ิ

รอยละของผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดาํเนินงาน
ประจาํป 2564 

รอยละ 85 ตรวจสอบจากผลการ
รายงานการออกติดตาม
ประเมินผล 

3.ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่
แสดงความพึงพอใจ 

รอยละ 85 ตรวจสอบจาก
แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ ความคดิเห็นของ
ประชาชน 

 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  ไดกําหนดชวงเวลาในการติดตามประเมินผลโดยใหคณะกรรมการ/

คณะทํางานติดตามและประเมินผลกําหนดชวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ  ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง  ประจําป 2564  ที่ตนรับผิดชอบโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนด
ชวงเวลาในการติดตามผลอยางนอยโครงการละ 1 ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง    แลว
รายงานคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและสภาทองถ่ินรวมทั้งการประกาศใหประชาชนทราบ  อยางนอยปละสองครั้ง 

 การติดตามและประเมินผล ครั้งท่ี 1 
 เปนการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลโครงการตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ประจําป 
2565  ที่ไดกําหนดชวงเวลาในการนําโครงการไปปฏิบัติระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
รายงานภายในเดอืนธันวาคม 

 การติดตามและประเมินผล ครั้งท่ี 2 
 เปนการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลโครงการตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  ประจําป 
2565  ที่ไดกําหนดชวงเวลาในการนําโครงการไปปฏิบัติระหวางวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน 2566 
รายงานภายในเดอืนเมษายน 

4.ขอเสนอแนะ 
 จํานวนโครงการมปีรมิาณมาก  ควรใหคณะกรรมการตรวจการจาง จดัทาํรายงานหรือแจงคณะกรรมการตดิตาม

ประเมินผลทราบดวย  บางโครงการกรรมการตดิตามประเมนิผลไมทราบวามีการดําเนินงาน                                      
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      แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

       องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป  ๒๕๖8 ป  ๒๕๖9 ป 2570 รวม ๕  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑).ยุทธศาสตร  ดานการบริหารการปกครองและ

ความมั่นคง 

๑.๑  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

๑.๒  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

2).ยุทธศาสตรดานการบริการชุมชนและสังคม 

2.1  แผนงาน  การศึกษา 

2.2. แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.3  แผนงาน  สังคมสงเคราะห 

2.4  แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 

2.5  แผนงาน  สาธารณสุข 

3) ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

3.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

3.2  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

3.3  แผนงาน  การเกษตรและปศุสัตว 

 

 

 

30 

13 

 

39 

 

19 
8 
 

12 
 

14 
 

173 
 

25 
18 

 

 

 

21,350,760 

3,560,000 

 

15,569,000 

 

2,380,000 

18,192,660 
 

1,985,000 
 

2,130,000 
 

177,200,000 
 

10,286,330 
1,410,000 

 

 

 

30 

13 

 

39 

 

19 

8 
 

12 
 

14 
 

173 
 

25 

18 

 

 

 

21,350,760 

3,560,000 

 

15,569,000 

 

2,380,000 

18,192,660 
 

1,985,000 
 

2,130,000 
 

177,200,000 
 

10,286,330 
1,410,000 

 

 

 

30 

13 

 

39 

 

19 

8 
 

12 
 

14 
 

173 
 

25 
18 

 

 

 

21,350,760 

3,560,000 

 

15,569,000 

 

2,380,000 

18,192,660 
 

1,985,000 
 

2,130,000 
 

177,200,000 
 

10,286,330 
1,410,000 

 

 

 

30 

13 

 

39 

 

19 

8 
 

12 
 

14 
 

173 
 

25 
18 

 

 

 

21,350,760 

3,560,000 

 

15,569,000 

 

2,380,000 

18,192,660 
 

1,985,000 
 

2,130,000 
 

177,200,000 
 

10,286,330 
1,410,000 

 
 
 
 

30 
13 

 

39 

19 

8 
 

12 
 
 

14 
 

173 
 

25 
18 

 

 

 

21,350,760 

3,560,000 

 

15,569,000 

 

2,380,000 
18,192,660 

 
1,985,000 

 
2,130,000 

 
177,200,000 

 
10,286,330 
1,410,000 

 

 

 

146 

65 

 

195 

 

95 

40 
 

60 

 

70 
 

865 
 

125 

90 

 

 

 

106,753,800 

17,800,000 

 

77,845,000 

 

11,900,000 

90,963,300 
 

9,925,000 

 

10,650,000 
 

886,000,000 
 

51,431,650 

7,050,000 

รวม 351 254,063,750 350 254,063,750 350 254,063,750 350 254,063,750 350 254,063,750 1,751 1,270,318,750 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐1 
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       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)                

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป  ๒๕๖8 ป  ๒๕๖9 ป 2570 รวม ๕  ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1).ยุทธศาสตร  ดานการบริหารการปกครองและความมั่นคง

(อุดหนุน) 

1.๑  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 

 

 
 

7 

 

 
 

127,000 

 

 
 

7 

 

 
 

127,000 

 

 
 

7 

 

 
 

127,000 

 

 
 

7 

 

 
 

127,000 

 

 
 

7 

 
 

127,000 

 
 

 

35 

 

 
 

635,000 

รวม 7 127,000 7 127,000 7 127,000 7 127,000 7 127,000 35 635,000 

2).ยุทธศาสตร  ดานการบริการชุมชนและสังคม (อุดหนุน) 

2.1   แผนงาน  การศึกษา 

2.2.  แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.3   แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

6 
2 
 

24 

 
 

7,800,560 

150,000 
 

152,000 

 
 

6 

2 
 

24 

 
 

7,800,560 

150,000 
 

152,000 

 
 

6 

2 
 

24 

 
 

7,800,560 

150,000 
 

152,000 

 

 

6 
2 
 

24 

 
 

7,800,560 

150,000 
 

152,000 

 

6 
2 
 

24 

 
 

7,800,560 

150,000 
 

152,000 

 
 

30 

10 
 

120 

 
 

39,332,800 

750,000 
 

760,000 

รวม 32 8,102,560 32 8,102,560 32 8,102,560 32 8,102,560 32 8,102,560 160 40,842,800 

3) ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ (อุดหนุน) 

3.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

3.2  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

6 
 

22 

 

10,000,000 
 

22,608,000 

 

6 

22 

 

10,000,000 

22,608,000 

 

 

6 

22 

 

10,000,000 

22,608,000 

 

 

6 
 

22 

 

10,000,000 
 

22,608,000 

 

6 
 

22 

 

10,000,000 
 

22,608,000 

 

30 
 

110 

 

50,000,000 
 

113,040,000 

รวม 28 32,608,000 28 32,608,000 28 32,608,000 28 32,608,000 28 32,608,000 140 163,040,000 
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แบบ ผ.๐1 

แบบ ผ.๐1 



       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)                

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖6 ป ๒๕๖7 ป  ๒๕๖8 ป  ๒๕๖9 ป 2570 รวม ๕  ป 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ (โครงการท่ีเกินศักยภาพฯ) 

3.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

3.2  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

6 

15 

 

10,000,000 

22,608,000 

 

6 

15 

 

10,000,000 

22,608,000 

 

6 

15 

 

10,000,000 

22,608,000 

 

6 

15 

 

10,000,000 

22,608,000 

 

6 

15 

 

10,000,000 

22,608,000 

 

30 

75 

 

50,000,000 

113,040,000 

รวม 21 32,608,000 21 32,608,000 21 32,608,000 21 32,608,000 21 32,608,000 105 163,040,000 

7)  ยุทธศาสตร  ดานการบริหารการปกครองและความ

มั่นคง 

แผนงาน  บัญชีครุภัณฑ 

 

 

 

15 

 

 

 

3,380,000 

 

 

 

15 

 

 

 

3,380,000 

 

 

 

15 

 

 

 

3,380,000 

 

 

 

15 

 

 

 

3,380,000 

 

 

 

15 

 

 

 

3,380,000 

 

 

 

75 

 

 

 

16,900,000 

รวม 15 3,380,000 15 3,380,000 15 3,380,000 15 3,380,000 15 3,380,000 75 16,900,000 
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แบบ ผ.๐2 

ข้อคดิเห็น[W1]:  

ข้อคดิเห็น[W2]:  

ข้อคดิเห็น[W3]:  

ข้อคดิเห็น[W4]:  

ข้อคดิเห็น[W5]:  

ข้อคดิเห็น[W6]:  

ข้อคดิเห็น[W7]:  

ข้อคดิเห็น[W8]:  

ข้อคดิเห็น[W9]:  

ข้อคดิเห็น[W10]:  



 

      รายละเอียดโครงการพฒันา                                      

     แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การจัดการ 

- จัดฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการ
องคกร 
  

ปละ ๑ 
โครงการ 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - ประชาชนรอย
ละ 80 ไดเขาถึง
บริการที่ด ี

- บุคลากรมีคณุภาพ
สามารถบริหารงาน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพปฏิบัติ
ไดถูกตองตาม
ระเบียบแบบแผน 

สํานักปลัด 

 

2 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. -เพ่ือใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย ใน 
อบต.หนองแวง และใน
เขตพ้ืนที ่
ที่รับผิดชอบ 

ปละ ๑ 
โครงการ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - รอยละ 80 ของ
ผูมาติดตองาน
ไดรับความพึง
พอใจ 

- พ้ืนที่ใน   อบต.     
ใหมีความสะอาด
และเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

กองสวัสดิการ
ฯ 

กองการศึกษา
ฯ 

กองชาง 
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แบบ ผ.๐2 



      รายละเอียดโครงการพฒันา                                      

     แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจัดการเลือกตัง้
และสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตย 

- ใหประชาชนไดรับรู
ระเบียบขอบงัคบั  
กฎหมายเกี่ยวกบัการ
เลือกตัง้ที่เปนปจจบุัน 
- ใหการเลือกตัง้เปนไป
ดวยความเรียบรอย 

ปละ ๑ 
โครงการ 

20๐,๐๐๐    20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐    20๐,๐๐๐ - ประชาชนรอย
ละ 60  มีความรู 
และออกไปใชสิทธิ์
เลือกตัง้ 

- ลดปญหาการ
ทุจริตในการ 
เลือกตัง้ 
- ประชาชนไปใช
สิทธิใ์นการ
เลือกตัง้มากข้ึน 

สํานักปลัด 

4 โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสาร 

- เพ่ือพัฒนาการรับรู
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
- ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดมากย่ิงข้ึน 

ปละ ๑ 
โครงการ 

20๐,๐๐๐    20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ - มีผูเขาใชระบบ
ศูนยขอมูลขาวสาร
มากกวารอยละ 
50 

- ระบบการส่ือสาร
และชองทางการ
รับรูขาวสาร   
ใหม ๆของ
ประชาชนเปนไป
อยางรวดเร็ว 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

        แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจัดเวทปีระชาคม 
และ อบต. พบประชาชน 

- เพ่ือใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการของ  อบต. 
- เพ่ือใหรับรูถึงปญหา
ความตองการของ
ประชาชน 

ปละ ๑ 
โครงการ 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ - มีประชาชนรอย
ละ60 เขารวมเวที
ประชาคม 

- ประชาชนมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นใน
การบริหารจัดการของ 
อบต. 
- ส.อบต.,ผูนําชุมชน
สามารถจัดทําโครง 
การสอดคลองกับ
ความตองการของ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

6 โครงการพัฒนางาน
วางแผนสถิติและวิชาการ 

- เพ่ือใหการจัดทาํ
แผนการจัดทาํสถิติ  
และขอมูลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ปละ ๑ 
โครงการ 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ - ประชาชนรอย
ละ 80 ไดรับ
ประโยชน 

- การจัดทําแผนการ
จัดทําสถิติมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

36 
แบบ ผ.๐2 



                                                                                               รายละเอยีดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาการ
ปฏิบัตงิานราชการ
ประจํา  อบต. 

- เพ่ือจายเปนเงินเดอืน
พนักงานสวนตาํบล / 
คาจางประจํา /คาจาง
ช่ัวคราว /คาตอบแทน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานของอบต. 

ปละ ๑ 
โครงการ 

8,0๐๐,๐๐๐ 8,0๐๐,๐๐๐ 8,0๐๐,๐๐๐ 8,0๐๐,๐๐๐ 8,0๐๐,๐๐๐ - มีบุคลากรเพียงพอ
กบัการใหบริการ
ประชาชน  
- การปฏิบัตงิาน
เปนไปดวยความ
ถูกตองและรวดเร็ว
เพ่ิมข้ึนรอยละ 80 

- บุคลากรไดรับ  
เงินเดอืนคาจาง , 
คาตอบแทน 
- เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 

- สํานักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการ 
ศึกษาฯ 
- กองชาง 
- กองสวัสดิ 
การฯ 

8 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ
ทกุประเภท 

- เพ่ือจัดหาครุภัณฑทกุ
ประเภท เพ่ือไวใชในการ
ปฏิบัตงิานใน อบต.     
หนองแวง 

ปละ ๑ 
โครงการ 

1,343,200 1,343,200 1,343,200 1,343,200 1,343,200 - ประสิทธิภาพใน
การบริการ
ประชาชนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 80 

- มีความสะดวกใน
การทํางานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

- สํานักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการ 
ศึกษาฯ 
- กองชาง 
- กองสวัสดิ 
การฯ 
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แบบ ผ.๐2 



              รายละเอยีดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการถนนสะอาด
บานเมอืงนาอยู 

- พัฒนาชุมชนใหสะอาด
เรียบรอยปลอดภัย 
- สงเสริมชุมชนเขมแข็ง
เปนบานเมอืงนาอยู 
- จางเหมาบริการบุคคล
มาดําเนินการตาม
โครงการ 

จํานวน   
๑ โครงการ 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 - ถนนสะอาดข้ึน 
รอยละ ๕๐ 
- อบุัติเหตใุนการใช
รถใชถนนลดลง
รอยละ 30 

- ชุมชนไดรับการ
พัฒนาอยางเทา
เทียมกัน 
- ประชาชนอยูดีมี
สุขและมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

สํานักปลัด 

10 โครงการจางเหมา
บริการทําความสะอาด 

- พัฒนาองคกรใหสะอาด
เรียบรอยปลอดภัย 
- สงเสริมองคกรเขมแข็ง
เปนบานเมอืงนาอยู 

ปละ ๑ 
โครงการ 

396,๐๐๐ 396,๐๐๐ 396,๐๐๐ 396,๐๐๐ 396,๐๐๐ - สํานักงานมคีวาม
สะอาดข้ึน รอยละ
50 
 

- สํานักงานไดรับ
การพัฒนาอยางเทา
เทียมกัน 
 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.๐2 



       

              รายละเอยีดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจางเหมา
บริการงานบันทกึ
ขอมูล 

-เพ่ือจางเหมาบริการ
บุคคลบันทกึขอมูลแตละ
สวนของสํานักงาน 

ปละ ๑ โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -สํานักงานมีคนทํา
บันทกึขอมูลงาน
ตางๆรอยละ80 

-สํานักงานได
บริการจางเหมา
บริการงานบันทกึ
ขอลูลตางตางๆ
ของทกุกองทกุ
สวน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

กองสวัสดิการ
ฯ 

กองการศึกษา
ฯ 

กองชาง 
12 คาใชจายในการ

เลือกตัง้ 
-เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการ
เลือกตัง้ระเบียบ
ขอบงัคบั  กฎหมาย
เกี่ยวกบัการเลือกตัง้ที่
เปนปจจบุัน 
- ใหการเลือกตัง้เปนไป
ดวยความเรียบรอย 

ปละ ๑ โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนรอย
ละ 60  มีความรู 
และออกไปใชสิทธิ์
เลือกตัง้ 

- ลดปญหาการ
ทุจริตในการ 
เลือกตัง้ 
- ประชาชนไปใช
สิทธิใ์นการ
เลือกตัง้มากข้ึน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.๐2 



              รายละเอยีดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการจางเหมา
บริการ ของสวน/กอง/
สํานัก ใน อบต. หนอง
แวง 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิาน ใหสวนงาน
ตางๆ 

ปละ ๑ 
โครงการ 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐ - รอยละ 80 
ของผูมาติดตอ
ราชการมีความ
พึงพอใจ 

- พัฒนาพ้ืนทีใ่หมี
ความเจริญกาวหนา
และประชาชนมี
ความเปนอยูที่ด ี

สํานักปลัด 
 

14 โครงการใหความรูดาน
ยาเสพติดและตรวจหา
สารเสพติดใหกบั
พนักงานและประชาชน 
 

- เพ่ือใหความรูเกี่ยวกบัยา
เสพติดใหกบัเยาวชน,
ประชาชนพนักงานของ   
อบต.หนองแวง 
- เพ่ือตรวจหาสารเสพติด
พนักงาน อบต.หนองแวง
และกลุมเส่ียงภายใน
ตําบล 

ปละ ๑ 
โครงการ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - ปญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่ลดลง 
30 

- เยาวชนไดรับความรู
และไมยุงเก่ียวกับยา
เสพติด 
- พนักงานและ
ประชาชนไดรับการคัด
กรองสารเสพติดและ
หางไกลจากยาเสพตดิ 

สํานักปลัด 
    กอง
สวัสดิการฯ 

15 โครงการบริหารจัดการ
ใน อบต.หนองแวง 

-เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 
-คารับรองพิธีการ 
-เพ่ือจายเปนรายจายประเภท
ใหไดมาเพ่ือบริการ 

ปละ ๑ 
โครงการ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สะดวกรวดเร็ว 
ตรงตอเวลา 
ในการ
ปฏิบัตงิาน 

มีความสะดวก 
ในการบริหารจัด 
การในการปฏิบัติงาน 
 

- สํานักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองชาง 
- กองสวัสดิการฯ 
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           รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการสงเคราะห
ราษฎร และ 
ผูประสบสาธารณ
ภัย 

- เพ่ือใหผูประสบภัย
สามารถชวยเหลือตนเอง  
ครอบครัวใหดํารงอยูใน
สังคมได และสามารถ
ชวยเหลือผูประสบ        
สาธารณภัยไดในทกุๆ
ดาน 

ปละ ๑ 
โครงการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ผูประสบภัย
รอยละ 100 
ไดรับการ
ชวยเหลือ ดูแล 
ในดานตางๆ 

- ใหราษฎร
ผูประสบภัย
สามารถชวยเหลือ
ตนเองและ
ครอบครัวใหดํารง
อยูในสังคมได  และ
สามารถชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย
ไดในทุกๆดาน 

สํานักปลัด 

17 โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองขยายเสียง
เพ่ือใชในกิจกรรม
ตางๆภายในหมูบาน 

- เพ่ือสงเสริมการออก
กําลัง กายและใชใน
กิจกรรมตางๆของ
หมูบาน 

ปละ ๑ 
โครงการ 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - ประชาชนรอย
ละ ๗0 ไดรับ
ประโยชนและมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

- เกิดความรักความ
สามัคคี  สุขภาพ
แข็งแรง และเพ่ือใช
ในกรรมอื่นๆ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.๐2 



        รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการซอมแซม
ครุภัณฑทกุประเภทและ
ส่ิงกอสราง 

- เพ่ือซอมแซมครุภัณฑ 
ทกุประเภท และ
ส่ิงกอสราง ของ  อบต. 

ปละ ๑ โครงการ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - ประชาชนที่มา
ติดตองานไดรับ
ความสะดวกข้ึน
และมีความพึง
พอใจมากกว70% 
ของผูรับบริการ 

- มีวัสดุ / ครุภัณฑ
ประจําสํานักงาน
เพ่ือไวบริการ
ประชาชนไดทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

- สํานักปลัด 
- กองคลัง 
- กอง
การศกึษาฯ 
- กองชาง 
- กอง
สวัสดิการฯ 

19 โครงการพัฒนา
โปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
(LTAY3,000) 

- เพ่ือใชในการประเมิน
ภาษีทีด่ินและส่ิงปลูก
สราง, ภาษีปาย และ
ปรับปรุงขอมูลใน
ฐานขอมูล 

- จัดทําปรับปรุง
แผนที่ภาษีของ 
อบต. 
- ฝกอบรม 
เจาหนาที ่
- ศึกษาดงูาน
เกี่ยวกบัการ
จัดเกบ็รายได 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ประชาชน
ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจและมี
ความรูในดานการ
เสียภาษีเพ่ิมข้ึน
รอยละ 60 

- รายไดของ อบต. 
เพ่ิมมากขึ้น 
-การจัดเก็บภาษี
เปนไปอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

- กองคลัง 
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แบบ ผ.๐2 



            รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 
 

โครงการออกสํารวจขอมูล
ภาษีปาย  

- เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ประเมินภาษปีาย  
 

- เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกใหแก
ประชาชน 
-เพ่ือเปนฐานขอมูล
ในการจัดสถานที ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - พ้ืนที่ตําบลหนอง
แวงมีความพึง
พอใจรอยละ 70 

- เพ่ิมความสะดวก
ใหแกประชาชน 

กองคลัง 

21 โครงการออกบริการเก็บ
ภาษีนอกสถานที ่

- เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ใหแกประชาชน 

- อบต.มีรายไดจาก
การเกบ็ภาษ ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลหนอง
แวงไดรับความ
สะดวกเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 80 

- เพ่ิมความสะดวก
ใหแกประชาชน 

กองคลัง 
 

22 โครงการดัดแปลงพัสดุ
ประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง 

-เพ่ือปรับปรุงหรือ
ดัดแปลงครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสงให
ใชประโยชนไดครอบคลุม
และเกดิประโยชนสูงสุด 

-ดัดแปลงปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหรือ
แกไขครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสงะใน อบต.
หนองแวง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -ครุภัณฑยาน 
พาหนะและขนสง
ใหใชงานไดตรง
ตามสภาพและ
ความตองการของ
ประชาชน 

-อบต.มีครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง
ที่ใชงานไดตรงความ
ตองการในการใชงาน
และการใหบริการ
ประชาชนหนวยงานที่
รับผิดชอบ  

กองชาง 
สํานักปลัด 

คลัง 

                                                                                                                                                                              

 

                     43 
แบบ ผ.๐2 



            รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนา
หมูบานแบบมีสวน 
รวมกับประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลหนองแวง  
 

- พัฒนาชุมชนใหสะอาด
เรียบรอยปลอดภัย 
- สงเสริมชุมชนเขมแข็ง
เปนบานเมืองนาอยู 

พ้ืนที่ตําบล
หนองแวง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - ถนนสะอาดขึ้นรอย
ละ50  
- อุบัติเหตุในการใชรถ
ใชถนนลดลงรอยละ 
30 

- ชุมชนไดรับการ
พัฒนาอยางเทาเทียม
กัน และประชาชนอยู
ดีมีสุขและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

 สํานักปลัด 
 

24 โครงการพัฒนางาน
การคลังและ
งบประมาณ 

- เพ่ือประสิทธิภาพในการ
จัดทําบัญชีรายรับ  
รายจายใหสอดคลองกับ
ขอบัญญัติ 
-เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได 

ปละ  
๑ โครงการ 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ - ประชาชนรอยละ 
80 ไดรับประโยชน 
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

- บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานในหนาที่ของ
ตนเอง 

กองคลัง 

25 โครงการสํารวจขอมูล
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
สราง เพ่ือปรับปรุง
ฐานขอมูลใหเปน
ปจจุบัน 

-  เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงานตาม
โครงการสํารวจขอมูลภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสรางใน
ตําบลหนองแวง 

อบต.มีการ
สํารวจขอมูล
สํารวจภาษีทุก
ป 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลหนองแวง
ไดรับความสะดวก
เพ่ิมขึ้นรอยละ 80 

- เพ่ิมความสะดวก
ใหแกประชาชน 

 
กองคลัง 
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แบบ ผ.๐2 



            รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการฝกอบรม
เผยแพรใหความรูดาน
กฎหมายแกประชาชน 

- ใหประชาชนไดรับรู
ระเบียบขอบงัคบั  
กฎหมาย  ที่ควรรูใน
ชีวิตประจําวัน 

ปละ  
๑ โครงการ 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ - ประชาชนรอยละ 
70 รูกฎหมายเพ่ิม
มากข้ึน 

- ลดปญหาการเอารัด 
เอาเปรียบทางสังคม 
- ประชาชนไดรับรู
กฎหมายที่ควรรูใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลัด 

27 โครงการสงเสริม
สนับสนุนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

- เพ่ือจัดและปรับปรุงสวน
เศรษฐกิจพอเพียง อบต.
หนองแวง 
-จางเหมาบริการบุคคล
ดูแลสวนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปละ 
 ๑ โครงการ 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - ประชาชนรอยละ
70%ที่มาใชบริการ
ไดรับตามสะดวกข้ึน 

-สวนเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความดูแล
ของพนักงานและพอ
พืชผักสวนครัวใหกับ 
อบต.หนองแวง 

สํานักปลัด 

28 
 

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ
ขาราชการและพนักงานใน 
อบต.หนองแวง 

ปละ  
๑ โครงการ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ขาราชการพนักงาน
ไดรับความรูจากการ
ฝกอบรมและศึกษาดู
งานไมนอยกวา รอยละ
80 

-ประชาชนในพ้ืนที่
ไดรับการบริการที่ดี
ข้ึน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.๐2 



          รายละเอียดโครงการพฒันา 

  แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการบริการ
จัดการดานสา 
ธารณปูโภค 

- เพ่ือจายเปนคา
สาธารณปูโภค อบต.
หนองแวง 

ปละ ๑ 
โครงการ 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - อบต.หนองแวงมี
สาธารณปูระโภคใช
ในการบริหาร
จัดการสํานักงาน
และประชาชน 

- ประชาชนที่เขามา
ใชบริการมีระบบสา
ธารณปูระโภคเพ่ือ
ใหบริการครบครัน 

สํานักปลัด 

30 โครงการจัดซ้ือ
วัสดทุกุประเภท 

-เพ่ือจายเปน
คาใชจายในหมวด 
คาตอบแทน ใชสอย
และวัสด ุ
- เพ่ือจัดซ้ือวัสดทุกุ
ประเภทในสํานัก 
งาน อบต.หนองแวง 

ปละ ๑ 
โครงการ 

3,071,560 3,071,560 3,071,560 3,071,560 3,071,560 - เพ่ือลดปญหา
เกี่ยวกบัคาตอบ 
แทน และการใช
วัสดทุกุประเภท 
70% 

- เพ่ือความ
สะดวกสบายในการ
ทํางาน 

-สํานักปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 

-กอง
การศึกษาฯ 

- กอง

สวัสดิการฯ 

รวม 30  โครงการ - - 21,350,760 21,200,760 21,200,760 21,200,760 21,200,760 - - - 
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แบบ ผ.๐2 



          รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน รกัษาความสงบภายใน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเพ่ิมประ 
สิทธิภาพการรักษา
ความสงบเรียบรอย
ภายในตําบล 

- เพ่ือประชาชนภายใน
หมูบานมีความปลอดภัย
ใน ชีวติและทรัพยสิน 

ฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษา
ความสงบเรียบ 
รอย 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - ปญหาอาชญา 
กรรมและการลัก
ขโมยในพ้ืนที่ลดลง 
70% 

- ประชาชนทกุ
หมูบานมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพการปฏิบตังิาน
ของหนวยกูภัย-กูชีพ
(EMS) 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
อํานวยความสะดวกในการ
นําผูที่เกิดอุบัติเหตุสง
โรงพยาบาล  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน 
- สงพนักงาน (EMS) เขารับ
การฝกอบรม 

ปละ ๑ โครงการ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - ผูเสียชีวิตจาก
อบุัตเิหตใุนพ้ืนที่
ลดลง 50% 

- ประชาชน
ไดรับการ
ชวยเหลือ
ทันเวลาและถูก
วธิ ี
- การปฏิบัตงิาน
ของหนวยกูชีพ 
- กูภัยมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.๐2 



          รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน รกัษาความสงบภายใน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัต ิหนาที่ของ 
สมาชิก  อปพร. 
 

- เพ่ือเตรียมความพรอม
ใหกบัสมาชิก  อปพร. 
ในดานตาง ๆ 

จํานวน  
1 โครงการ 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ - ประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ70 
-อปพร.มีประสิทธ ิ
ภาพเพ่ิมข้ึนในการ
ใหบริการ 

- สามารถนําความรู
ที่ไดรับจากการ
อบรมไปใชประ 
โยชนกับตวัเองและ
ผูอื่นได 
-  สมาชิก อปพร. 
สามารถปฏิบัติ
หนาทีไ่ดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดทําปาย
เตอืนทางรวมทางแยก 

- เพ่ือเตอืนใหลด
ความเร็วเขตชุมชน เขต
โรงเรียนตลอดจนทาง
แยกตางๆ 

จํานวน  
1 โครงการ 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ - การเกดิอบุัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง ๑๐% 

- ลดอุบตัิเหตุและ
เพ่ิมความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิน
ของประชาชน 

สํานักปลัด 

                                                                               

 

 

 

 

                           48 

แบบ ผ.๐2 



              รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน รกัษาความสงบภายใน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางปอม
ยามเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยภายในตําบล
หนองแวง 

- ลดปญหาการลักขโมย
ตลอดจนปญหายาเสพ
ติด 

จํานวน  
1 โครงการ 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - ลดปญหา
อาชญากรรมการ
โจรกรรมในพ้ืนที่
ลดลง 70% 

- ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดทําปายช่ือ
ประจําครัวเรือน
ภายในตําบล 
 

- เพ่ือความสวยงามเปน
ระเบียบ 
- เพ่ือบอกบานเลขที่/
หมูที่/ช่ือเจาของบาน 

จํานวน  
1 โครงการ 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ - ประชาชนพึงพอใจ
รอยละ 90 

- ความเปนระเบียบ 
- บอกชื่อเลขที่หมูบาน
ชัดเจน 

สํานักปลัด 

7 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- เพ่ือใหการดําเนินงาน
ปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ 

จํานวน  
1 โครงการ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ - การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพทํา
ใหประชาชนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
90 

- การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพและ
เขาถึงประชาชนได
ครอบคลุม 
- การชวยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.๐2 



                     รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน รกัษาความสงบภายใน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงกาจัดตั้งศูนย
ปองกันและบรรเทา
สารธารณภัย อบต.
หนองแวง 

- เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
คนในพ้ืนที่ตําบลหนอง
แวง 

จํานวน 1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอาชญา 
กรรมในพ้ืนที่ลดลง 
90% 

- เพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลหนองแวง 

สํานักปลัด 

9 โครงการจางเหมา
คนงานเพ่ือ
ปฏิบัตงิานในศูนย 
EMS 

- ศูนยEMSมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิานมากข้ึน 

จํานวน 1 
โครงการ 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - รอยละ 70 ของ
ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจ 

- เพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบล หนองแวง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

   50      
แบบ ผ.๐2 



                        รายละเอยีดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                      องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน รกัษาความสงบภายใน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปองกันและ
ลดอบุัตเิหตทุางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ 

- เพ่ือลดอบุตัิเหตบุน
ทองถนนในชวงเทศกาล
และปองกันปองปรามยา
เสพติด 

ตั้งจดุตรวจปละ        
๒ คร้ัง 

50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ - การเกดิอบุัติเหตใุน
พ้ืนที่ลดลง  
4๐% 

- เพ่ือลดอบุตัิเหตุ
บนทองถนน
ในชวงเทศกาล
และปองกันปอง
ปรามยาเสพติด 

สํานักปลัด 

11 โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกบัการปองกัน
ภัยพิบัติ 

- เพ่ือประชาสัมพันธ
และลดปญหาภัยพิบัต ิ

จํานวน 
 1 โครงการ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ - ประชาชนรอยละ 
80 มคีวามเขาใจ
เกี่ยวกบัภัยพิบัต ิ

- ลดปญหาภัย
พิบัติภายในตําบล 
หนองแวง 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดซ้ือวัสด ุ
อปุกรณเคร่ืองมอืใน
การปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย 

- เพ่ือใหมีเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช 
ที่มปีระสิทธิภาพไวใชใน
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จํานวน  
1 โครงการ 

16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ - รอยละ 90 ของ
ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความปลอดภัยเพ่ิม
มากข้ึน 

- ปองกันลด
ปญหาภัยพิบัติ
ภายในตําบล
หนองแวง 

สํานักปลัด 

 

 

 

  51      
แบบ ผ.๐2 



                      รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

                       องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน รกัษาความสงบภายใน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการลดอบุัตเิหตุ
ตามทางรวมทาง
แยก  

- จัดซ้ือวัสดอุปุกรณ
ตางๆเพ่ือลดอบุตัิเหตุ
บนทองถนนโดย 
เฉพาะตามทางรวม
ทางแยก 

- จัดซ้ืออปุกรณ
ติดตัง้เพ่ือเปนการ
ลดอบุัตเิหตบุน
ทองถนน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - อบุัติเหตุ
ลดลงรอยละ 
30 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใชรถใช
ถนนมากข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม 13 โครงการ - - 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   52 
แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการใหทุนการ 
ศึกษา 

- เพ่ือใหเดก็ยากจนที่
เรียนดีมีทุนการศึกษา 
- แขงขันความเปนเลิศ
ทางวิชาการ 

- จัดทุนการศกึษา
ใหกบันักเรียนใน
โรงเรียนเขต อบต.
หนองแวง 

๑๐0,๐๐๐ ๑๐0,๐๐๐ ๑๐0,๐๐๐ ๑๐0,๐๐๐ ๑๐0,๐๐๐ - รอยละ 70 ของ
นักเรียน เรียนดี
หรือมีความเปน
เลิศในดานตางๆ 
ไดรับทุน 

- นักเรียนยากจน
ไดมทีุนการศกึษา
เพ่ือพัฒนาการ
ดานการศึกษาให
เทียบเทาชุมชน
เมือง 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการสงเสริม
การศกึษาครู ศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

- เพ่ือสงเสริมใหครูผู 
สอนเดก็มคีวามรูความ 
สามารถเพ่ิมมากข้ึน 
-มีทกัษะในการสอนมาก
ข้ึน 

- ครูศูนยพัฒนาเดก็
จบปริญญาตรีอยาง
นอยศูนยละ  1  คน 

200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ - ครู ผดด. ในพ้ืนที่ 
90%ไดรับการศึกษา
ในระดับสูงข้ึน 

- ครูไดความรูและ
พัฒนาทกัษะใน
การสอนเดก็มาก
ย่ิงข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการจัดหาวัสดุ
อปุกรณการเรียน
การสอนของ ศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

- เพ่ือนักเรียนมีอปุกรณ
การเรียนที่ทันสมัย และ 
เพียงพอในการเรียน 
การสอน 

- จัดหาวัสดุ  อปุกรณ
ส่ือการเรียนการสอน
ใหศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

500,0๐๐ 
 

- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนที่ 100% 
มีส่ือการเรียนรู
ครบถวน 

- เด็กไดรับการพัฒนา
ดานการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

                 53 
แบบ ผ.๐2 



              รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจัดหาวัสดุซอมแซม
อุปกรณส่ือวัสดุการเรียนการ
สอนใหกับ รร. ที่ขาดแคลน 

- เพ่ือนักเรียนมีอุปกรณการ 
เรียนที่ทันสมัย  และ
เพียงพอในการเรียนการสอน 

- จดัหาวัสดุ  อุปกรณส่ือการ
เรียนการสอนใหโรงเรียนเขต  
อบต. 

150,0๐๐ 
 

150,0๐๐ 
 

150,0๐๐ 
 

150,0๐๐ 
 

150,0๐๐ 
 

- โรงเรียนขาดแคลนใน
พ้ืนที่ 90% ไดรับส่ือ
การเรียนรู 

- เด็กไดรับการ
พัฒนาดาน
การศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 โครงการจัดกิจกรรม 
วันเด็กแหงชาติ 

- เพ่ือสงเสริมใหเด็กกลา
แสดงออกและพัฒนาทาง
วิชาการ 

- จดักิจกรรมวันเด็ก และจัด
แขงขันทางวิชาการ 
- จัดนิทรรศการ 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

- ผูเขารวมกิจกรรมรอย
ละ 90 มีความพึงพอใจ 

- เด็กไดรวม
กิจกรรม  และ
ไดรับความรูทาง
วิชาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

- เพ่ือเปนการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

- จดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ประชาชนในพ้ืนที่ 
100% มีความซาบซ้ึง
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

- ประชาชนได
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

- เพ่ือเปนการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

- จดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯสมเด็จสมเดจ็พระ
นางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ประชาชนในพ้ืนที่ 
100% มีความซาบซ้ึง
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

- ประชาชนได
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

    กอง 
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.๐2 



               รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันเดก็
นักเรียน 

- เพ่ือใชเปนอาหาร
กลางวันสําหรับเดก็ 

 - เพ่ือลดตนทุนในการ
ซ้ืออาหาร 

 - นักเรียน ในเขต
ตําบลหนองแวง 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

- 100% ของเดก็
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มี
โภชนาการ 

- นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

กอง 
การศกึษาฯ 

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
กรองนํ้าดืม่สําหรับเดก็
และประชาชนทัว่ไป 

- เพ่ือใหเดก็ไดดื่มนํ้าที่
สะอาดถูกหลักอนามัย 

- ศูนยพัฒนาเดก็
เล็ก 
-โรงเรียนในตําบล 
-ทกุหมูบาน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

- โรงเรียนในพ้ืนที่ 
100% มีนํ้า
สะอาดไวบริโภค
เพียงพอ 

- เด็กไดดื่มนํ้าที่
สะอาดถูกหลัก
อนามัย 

กอง 
การศกึษาฯ 
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แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑0 โครงการสรางลาน
เอนกประสงคหรือ
สนามเดก็เลนศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

- เพ่ือใหเดก็เล็กมี
สถานที่ทํากจิกรรมตาง 
ๆ 

- กอสรางลานเอนก 
ประสงคตามศูนยพัฒนา
เดก็เล็กในเขตตําบล 

85๐,๐๐0 85๐,๐๐0 85๐,๐๐0 85๐,๐๐0 85๐,๐๐0 สามารถสนับสนุน
กิจกรรมของสภา
เดก็ฯไดไมนอยกวา
รอยละ 50ของ
กิจกรรม 

- เพ่ือใหเดก็เล็กมี
สถานที่ทํา
กิจกรรม 

กอง 
การศกึษาฯ 

๑1 โครงการสนับสนุน
สงเสริมพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนของ
โรงเรียนในชุมชน 

- เพ่ือใหการเรียนการ
สอนในโรงเรียนมีประ 
สิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

- โรงเรียนในเขตตําบล
หนองแวง 
- สงเสริมใหมบีุคลากร
ทางการศึกษาใหพอเพียง 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
100%ไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน 

เดก็และเยาวชน 
ประชาชน ในเขต
พ้ืนที่ อบต. หนอง
แวงไดรวม
กิจกรรมทีก่อ
ประโยชนตอสังคม 

กอง 
การศกึษาฯ 

๑2 โครงการจางเหมารถ
รับสงนักเรียน 

- เพ่ือใหการเดินทางไป
กลับโรงเรียนสะดวก
และปลอดภัย 

- จัดใหมีรถรับสงเดก็
นักเรียนในพ้ืนทีต่ําบล
หนองแวง 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 นักเรียนในพ้ืนที่  
90 % มีรถรับสงที่
สะดวก 

นักเรียนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กอง 
การศกึษาฯ 
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แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑3 โครงการขอรับการ
สนับสนุนจัดหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร
เพ่ือการศกึษาศูนย
พัฒนาเดก็เล็กและ
โรงเรียน 

- เพ่ือใหนักเรียนศึกษา
และมีทกัษะ ในการใช
งานคอมพิวเตอร 

- ศูนยพัฒนาเดก็
เล็กจํานวน  6  
แหงและโรงเรียน
ในตําบล 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - รอยละ 80 ของ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ตําบลมีคอมพิวเตอร
ในการใชงาน 

- ศูนยพัฒนาเดก็
เล็ก และโรงเรียน
ในตําบล มี
เทคโนโลยี
สมัยใหมไวใชใน
การทํางานและ
ประโยชนในการ
เรียนการสอน 

กอง 
การศกึษาฯ 

14 โครงการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใชใน
โรงเรียน 

- เพ่ือใหนักเรียนไดนอม
นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- โรงเรียนในตําบล 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ - นักเรียนรอยละ 
90 เขาใจและได
ปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- นักเรียนไดรูจัก
การดํารงชีวิตอยาง
พอเพียง 

กอง 
การศกึษาฯ 
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แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการสนับ 
สนุนคาใชจาย
การบริหาร 
ศึกษา 

- เพ่ือจายเปนคาอาหาร
กลางวัน 
- เพ่ือสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน 
- คาหนังสือเรียน/
อปุกรณการเรียน/คา
เคร่ืองแบบนักเรียน 
- สนับสนุนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

-โรงเรียนใน 
ตําบล               
-หมูบาน16 
แหง 
- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

1,736,000 1,736,000 1,736,000 1,736,000 1,736,000 - นักเรียนไดรับ
อปุกรณการเรียนที่
ทันสมัย 
- ไดรับการสนับสนุน
ในทกุๆดาน 

- นักเรียนไดรับ
อปุกรณการเรียนที่
ทันสมัย 
- ไดรับการสนับสนุน
ในทกุๆดาน 

กอง 
การศกึษาฯ 

16 โครงการกอ 
สราง/ปรับปรุง
ตอเติมหรือ
ขยายศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

- เพ่ือกอสรางและตอ
เติมศูนยฯตลอดจน
ซอมแซมศูนยที่ชํารุด
และกอสรางซอมแซม
สวนควบใหไดมาตรฐาน 

- พัฒนาศูนยทุก
ศูนยภายใน
ตําบลใหได
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ 4,000,๐๐๐ รอยละ 90 ของ
นักเรียน/ผูปกครอง มี
ความพึงพอใจ 

- เด็กเล็กในตําบล
ไดรับความปลอดภัย
ตลอดจนการเรียน
การสอนที่ได
มาตรฐาน 

กอง 
การศกึษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม  ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กบัเดก็และเยาวชน 

- เพ่ือสงเสริมกจิกรรม
ตางๆทีเ่กี่ยวกบัเดก็และ
เยาวชน 

- เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
ตางๆของเดก็และเยา
ชนในตําบลหนองแวง 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

- เด็กเล็ก 80% 
ไดรับการพัฒนา 

- เด็กและเยาชน
ภายในตําบลหนอง
แวงไดรับการ
สนับสนุนใน
กิจกรรมตางๆ
อยางทัว่ถึง 

กอง 
การศกึษาฯ 

18 โครงการอุดหนุน
การจัดหาส่ือการ
เรียนรูของ กศน.
ตําบลหนองแวง 

- เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ของ ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบล 

- สนับสนุนจัดหาส่ือ
ส่ิงพิมพส่ือการเรียนรู
ตางๆของ กศน.ตาํบล
หนองแวง 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ - รอยละ 100 
ของ กศน.ไดรับ
การสนับสนุน 

- ประชาชนไดรับ
การเรียนรูเทา
เทียมกัน 

กอง 
การศกึษาฯ 

19 โครงการเพ่ิมสาร
ไอโอดีน ในเดก็เล็ก 

- เพ่ือเพ่ิมสารไอโอดีน 
ในเดก็เล็ก 

- จัดหาสารไอโอดีน
เพ่ือแจกจายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ - เด็กเล็กใน
พ้ืนที่ 90% ไม
เปนโรคคอพอก 

- เด็กเล็กไดรับสาร
ไอโอดีนอยางทัว่ถึง 

กอง 
การศกึษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการประเมินคุณ 
ภาพการศึกษาภายใน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

- สนับสนุนงบประมาณ
ในการประเมินภายใน 
- เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตําบลหนองแวง 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ - รอยละ 90 ของครู
ไดรับการพัฒนา 

- เด็กเล็กในตําบล
หนองแวงไดรับ
การศึกษาในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับ
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

21 โครงการติดตัง้เคร่ือง 
ปรับอากาศภายใน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

- ติดตั้งเคร่ืองปรับ 
อากาศภายในศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทุกศูนยภายในตําบล
หนองแวง 

300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ - เด็กเล็กในศูนย
พัฒนามีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

- เด็กเล็กในตําบล
หนองแวง 

กอง 
การศึกษาฯ 

22 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนศูนยพัฒนาเดก็
เล็ก 

- ปรับปรุงศูนยพัฒนา
เดก็เล็กใหไดมาตรฐาน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทุกศูนยภายในตําบล
หนองแวง 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รอยละ 80 ในพ้ืนที่
ไดรับการพัฒนา 

- เด็กเล็กในตําบล
หนองแวงไดรับ
การศึกษาในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับ
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ครูผูดูแลเด็ก 

- เพ่ือพัฒนาศกัยภาพครู
ผูดูแลเด็กใหมากย่ิงข้ึน 

- ครูผูดูแลเด็กของศูนย 
พัฒนาเดก็เล็กภายใน
ตําบลหนองแวง 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ - ครูผูดูแลเด็กในพ้ืนที่
รอยละ 80 ไดรับการ
พัฒนา 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตําบลหนอง
แวง ไดรับการ
พัฒนาและมี
มาตรฐานเปนที่
ยอมรับ 

กอง 
การศึกษาฯ 

24 โครงการติดตัง้ระบบตดั
ไฟอตัโนมตัิในศูนย
พัฒนาเดก็เล็กในตําบล 

- ติดตั้งระบบตัดไฟ
อัตโนมัตใินศูนยพัฒนาเดก็
เล็กภายในตําบลหนองแวง 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทกุ
ศูนยภายในตําบลหนอง
แวง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ปญหาอุบัติภัยจาก
ไฟฟาลดลง 100% 

- เพ่ิมความปลอดภัย
ใหกับเด็กเล็กและ
บุคลากรตลอดจน
ประชาชนในตําบล 

กอง 
การศึกษาฯ 

25 โครงการสรางพ่ีนักอาน
ในเขตพ้ืนที่ตาํบลหนอง
แวง 

- เพ่ือพัฒนาศกัยภาพเด็ก
ในเขตพ้ืนที่ตาํบลหนอง
แวง 

- เด็กไดรับความรูเพ่ิม
มากข้ึน 
- มีทกัษะในการอานเพ่ิม
มากข้ึน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - เด็กในพ้ืนที่รอยละ 
80 ไดรับการพัฒนา 
และไดรับความรู 

- เด็กเล็กภายใน
ตําบลหนองแวง 
ไดรับการพัฒนา
และมีมาตรฐานเปน
ที่ยอมรับ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการจางเหมา
ทําความสะอาดศูนย
พัฒนาเดก็เล็กใน
ตําบล 
 

- เพ่ือจางเหมาแมบาน
ทําความสะอาดภายใน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทุกศูนยภายในตําบล
หนองแวง 

486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 - ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
ในพ้ืนที่รอยละ 80 
ไดรับการพัฒนา 

- เพ่ือใหศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก
นาอยู และมี
ความสะอาด
ปลอดภัย 

 
กอง 

การศกึษาฯ 

27 โครงการตรวจตดิ 
ตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาภายใน 

- เพ่ือพัฒนาศกัยภาพ
ครูผูดูแลเด็กใหมาก
ย่ิงข้ึน 

-ติดตามประเมินผล ครู
ผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเดก็เล็กภายใน
ตําบลหนองแวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ครูผูดูแลเด็กใน
พ้ืนที่รอยละ 80 
ไดรับการพัฒนา 

- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กภายในตําบล
หนองแวง ไดรับ
การพัฒนาและมี
มาตรฐานเปนที่
ยอมรับ 

กอง 
การศกึษาฯ 

28 โครงการจัดหา
อปุกรณเคร่ืองเลน
สําหรับเดก็ 

- เพ่ือจัดใหมอีปุกรณ
เคร่ืองเลนสําหรับเดก็ 

- จัดซ้ืออปุกรณเคร่ือง
เลนสําหรับเดก็ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - เด็กในชุมชนรอย
ละ 70 มทีี่เลนและ
ของเลนสําหรับเดก็
ทีห่ลากหลาย 

- เด็กในชุมชนจะมี
ที่เลนและของเลน
สําหรับเด็กที่หลาก 
หลาย 

กอง 
การศกึษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

  
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการปองกันเดก็
จมนํ้า ในเขตตําบล
หนองแวง 
 

- เพ่ืออบรมใหความรู
ทีมเครือขายการเฝา
ระวังปองกันเดก็จมนํ้า
ในเขตตําบลหนองแวง 

- กลุมเดก็เล็กและ
เดก็กอนวัยเรียน
ภายในตําบลหนอง
แวง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ศูนยพัฒนาเดก็เล็กใน
รอยละ  90  ของทีม
เครือขายการเฝาระวงั
และปองกันเดก็จมนํ้า
ภายในตําบลหนองแวง 
 

- ชุมชนและ
ผูปกครองมีความ
ตระหนักในการ
ปองกันการเสียชีวิต
จากตกนํ้าในเดก็อายุ
ต่ํากวา 15 ป 

กอง 
การศกึษาฯ 

30 โครงการอบรม ใหความ 
รู เด็กและผูปกครอง
ดานสุขอนามัย 

- เพ่ือใหผูปกครอง
และครูมีความรูในการ
ปองกันโรคตางๆที่
เกดิข้ึนแกเดก็ 

- กลุมเดก็เล็กและ
เดก็กอนวัยเรียน
ภายในตําบลหนอง
แวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ครูผูดูแลเด็กในพ้ืนที่
รอยละ 80 ไดรับการ
พัฒนา 

-  ทําใหเดก็ไดรับ
การดูแลสุขภาพ
อยางถูกตอง                    
- เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงมีพัฒนาการ
สมวัย 

กอง 
การศกึษาฯ 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการปองกันยา
เสพติดในศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 
 

- เพ่ือใหความรู
เกี่ยวกบัยาเสพใหกบั
เดก็ 
-เพ่ือหางไกลจากยา
เสพติด 

ปละ ๑ 
โครงการ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - ปญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ลดลง 50 

- เด็กไดรับความรู
และไมยุงเกี่ยวกบั
ยาเสพติด 
 

กอง 
การศกึษาฯ 

32 โครงการสานฝน
บณัฑิตนอยและการ
จัดนิทรรศการศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

- เพ่ือปจฉิมนิเทศเดก็
นักเรียนศูนยพัฒนา
เดก็เล็กในตําบลหนอง
แวง 

ปละ ๑ 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - เด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

เดก็ไดรับคา
อปุกรณ คาอาหาร 
และอื่นๆ 

กอง 
การศกึษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการจัดหา
อปุกรณกีฬา
สําหรับหมูบาน / 
ชุมชน / โรงเรียน 

- เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนเยาวชนใน
หมูบานออกกําลังกาย   
และเลนกีฬา 

- จัดซ้ืออปุกรณกีฬา
ใหกบัทกุหมูบาน 
- จัดตั้งกองทุนพัฒนา
กีฬาภายในหมูบาน 
- จัดหาเจาหนาที่
พัฒนาดานกีฬาของ
ตําบล 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

โรงเรียน/หมูบาน/
ชุมชน ไดรับการ
สงเสริมอปุกรณดาน
กีฬารอยละ 80 

- ประชาชนเยาว 
ชนแตละหมูบานมี
อปุกรณกีฬา  ใน
การเลนกีฬา และได
ออกกําลังกาย อยาง
ถูกวธิ ี

 
กอง

การศกึษาฯ 

34 โครงการกอสราง
ลานกีฬาเอนก 
ประสงค หมู 
 1 - 16 

- กอสรางลานกีฬา
อเนกประสงค 
ตามหมูบานให 
ครบทกุหมูบาน 

- กอสรางลานกีฬา
อเนกประสงคตาม
หมูบานใหครบทุก
หมูบาน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - เยาวชนประชา 
ชนมีสถานที่เลนกีฬา
ที่เพ่ิมข้ึนรอยละ 50 

- เยาวชน ประชา 
ชนมีสถานที่เลนกีฬา
ทีป่ลอดภัยตอราง 
กาย 

กอง
การศกึษาฯ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภายใน
ตําบล 

- เพ่ือปรับปรุงสนาม
กีฬาภายในตําบลใหได
มาตรฐาน 

- ปรับปรุง
ซอมแซมสนาม
กีฬา ภายในตําบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - เยาวชน  
ประชาชนมี
สถานที่เลนกีฬา
ที่เพ่ิมข้ึนรอยละ 
50 

- ประชาชน  
เยาวชน  
 มีสนามกีฬาทีไ่ด
มาตรฐานไวเลน
กีฬา 

กอง
การศกึษาฯ 

กองชาง 

36 โครงการสงเสริม
เยาวชนสูความ
เปนเลิศดานการ
กีฬา 

-สงเสริมสุขภาพ และ
พัฒนาทกัษะดานการ
กีฬา 
- เขารวมการเขาแขง
กีฬาระดบัตาง ๆ 
- สงเสริมนักกีฬาสู
ความเปนเลิศในระดบั
ที่สูงข้ึน 

- เขารวมการเขา
แขงกีฬาระดบั 
ตาง ๆ 
- สงเสริมนักกีฬาสู
ความเปนเลิศใน
ระดับที่สูงข้ึน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - เกิดความรัก
ความสามัคคี
สุขภาพแข็งแรง 
และเพ่ิมทกัษะ
การแขงขันกีฬา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
60 

- เกิดความรัก
ความสามัคคี
สุขภาพแข็งแรง 
และเพ่ิมทกัษะ
การแขงขันกีฬา 

กอง
การศกึษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการติดตัง้
อินเตอรเน็ตใน  
ศพด.ในสังกดั 

- เพ่ือ ศพด.สังกัด มี 
ร ะบบอินเตอรเน็ต
ไวใช ในการจัดการ
เรียน การสอนและ
การ ปฏิบตัิงานครู 

-ติดตัง้ระบบ
อินเตอรเน็ต ในศูนย
พัฒนาเดก็เล็กใน
สังกดั อบต.      
หนองแวง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ศูนยพัฒนาเดก็
เล็กม ีระบบ
อินเตอรเน็ตไว ใน
การจดัการเรียน 

การสอน และใช
ใน การปฏิบัตงิาน
ครู 

-ผูเรียนไดรับ
ประโยชนใน การ
เรียนสอน ครูผูสอน 

สามารถสืบคน
วธิกีารสอนใหมผาน 
ระบบ อินเตอร อกี
ทัง้ยังชวยใน การ
ปฏิบัตงิานของครู 

กอง
การศกึษาฯ 

38 โครงการสราง
วฒันธรรมความ
ปลอดภัยในการ
สวมหมวกนิรภัย
เดก็และผูปกครอง 
 

-เพ่ือสงเสริมให
ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจถึง
ประโยชนของการ
หมวกนิรภัยเด็กและ
ผูปกครองในการขับ
ข่ียานพาหนะใหมี
ความปลอดภัย 

-เด็ก ศพด.และ
ผูปกครอง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-เพ่ือใหเด็กและ
ผูปกครองมีความ
ปลอดภัยบนทอง
ถนนไดอยาง
ปลอดภัยรอยละ
80% 

-เพ่ือใหเด็กและ
ผูปกครองมีความ
ปลอดภัยในการใช
ยานพาหนะบนทอง
ถนนไดอยางปลอด 
ภัย 

กอง
การศกึษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการแขงกีฬา
สีสัมพันธพัฒนา
เดก็เล็กอําเภอ
สมเด็จ 

- เพ่ือใหเดก็ใหเกดิ
ความรักความ
สามัคคีในการเลน
กีฬาระหวาง ศพด.
ในอําเภอสมเดก็ 

- เด็ก ศพด. ใน
อําเภอสมเดก็ 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-เด็ก ศพด.ใน
อําเภอสมเด็จ
ไดรับประโยชนใน
การเลนกีฬา 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
70% 

-เด็กไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
ไดออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพและ
พลานามัยที่
สมบูรณ 

 
กอง

การศกึษาฯ 

รวม 39  โครงการ - - 15,569,000 15,569,000 15,569,000 15,569,000 15,569,000 - - - 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริม  
อนุรักษวฒันธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน 
ในชุมชน 
 

- เพ่ืออนุรักษ
วฒันธรรมประเพณี
ทองถ่ินอันดงีามให
ดํารงสืบตอไป 

- สงเสริมการจัด
กิจกรรมตามประเพณี
ทองถ่ิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จํานวนผูที่เขารวม
โครงการคิดเปนรอย
ละ  80  ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมและ
มีจิตสํานึกในการ
เคารพผูสูงอายุและ
หวงแหนประเพณีของ
ทองถ่ินตนเองคิดเปน
รอยละ 90 

- เปนการสืบทอด  
และอยูตลอดไป 
จรรโลงไวซ่ึง
วฒันธรรมประ 
เพณอีันดงีามของ
ทองถ่ิน 

 
กอง

การศกึษาฯ 

 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

- เพ่ืออนุรักษ
วฒันธรรมประเพณี
ทองถ่ินอันดงีามให
ดํารงสืบตอไป 
 

- จัดงานประเพณี
ลอยกระทงประ 
จําป 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ 
จํานวนผูที่เขารวม
โครงการคิดเปน
รอยละ  85  ของ
จํานวนประชากร
ทัง้หมด 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณ 
ภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
และมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษและ
หวงแหนวฒันธรรม
ทองถ่ินตนเองคิด
เปนรอยละ 90 

- เปนการสืบทอด  
และจรรโลงไวซ่ึง
วฒันธรรมประเพณี
อันดงีามของไทย 

กอง
การศกึษาฯ 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจัดงาน
ประเพณวีันสง 
กรานต 

- เพ่ืออนุรักษ
วฒันธรรมประเพณี
ทองถ่ินอันดงีามให
ดําเนินสืบตอไป 

- จัดงานประเพณี
วันสงกรานต 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จํานวนผูที่เขารวม
โครงการคิดเปนรอย
ละ  85  ของจํานวน
ประชากรทัง้หมด 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมและ
มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษและหวงแหน
วฒันธรรมทองถ่ิน
ตนเองคดิเปนรอยละ 
90 

- เปนการสืบทอด  
และจรรโลงไวซ่ึง
วฒันธรรมประเพณี
อันดงีาม 

กองการศึกษา
ฯ 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเขาวดัปฏิบตัิ
ธรรม 

- เพ่ืออนุรักษ
วฒันธรรมประเพณี
ทองถ่ินอันดงีามให
ดํารงศาสนาใหสืบไป 

- จัดซ้ือตนเทียน  และผา
อาบนํ้าฝน ,สังฆทาน        
- จัดกิจกรรมหรือจัดอบรม
เพ่ือสงเสริมระพุทธศาสนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จํานวนผูที่เขารวม
โครงการคิดเปนรอยละ  
85  ของจาํนวน
ประชากรทัง้หมด 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมและมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
และหวงแหนวฒัน 
ธรรมทองถ่ินตนเองคิด
เปนรอยละ 90 

- เปนการสืบทอด  
และจรรโลงไวซ่ึง
วฒันธรรมประเพณี
อันดงีาม 

กอง
การศกึษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจัดงาน
ประเพณบีุญบัง้ไฟ 
 

- เพ่ืออนุรักษ
วฒันธรรมประเพณี
ทองถ่ินอันดงีามให
ดําเนินสืบตอไป 

- จัดงานประเพณี
บญุบั้งไฟ  
-สงเสริมงาน
ประเพณบีุญบัง้ไฟ
ในหมูบานในตําบล 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ตัวชีว้ดัเชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารวม
โครงการคิดเปนรอย
ละ  90  ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด 
ตัวชีว้ดัเชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
และมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษและหวงแหน
วัฒนธรรมทองถ่ิน
ตนเองคิดเปนรอยละ 
80 
 

- เปนการสืบทอด  
และประชาชนใน
ทองถ่ินจรรโลงไวซ่ึง
วฒันธรรมประเพณี
อันดงีาม 

กอง
การศกึษาฯ 

 

 

 

 

                    

แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 



                 73 

               

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการรวมงาน
ประเพณบีุญก ฐิน
สามัคคี อ.สมเด็จ 

- เพ่ืออนุรักษ
วฒันธรรมประเพณี
ทองถ่ินอันดงีามให
ดําเนินสืบตอไป 

- จัดงานประเพณีบุญ
กฐิน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 75 ของผูรวม
โครงการไดรับการสสืบ
ทอดวฒันธรรมจากคน
รุนเกาสูรุนใหม 

- เปนการสืบทอด  
และจรรโลงไวซ่ึง
วฒันธรรม 
ประเพณอีันดงีาม 

กอง
การศกึษาฯ 

7 โครงการอนุรักษ
วฒันธรรมและ
ดนตรีพ้ืนเมอืง 

- เพ่ือสงเสริมอนุรักษ
ดนตรีพ้ืนเมอืง 
- เพ่ือสงเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
วฒันธรรมทองถ่ิน 

- จัดกิจกรรมสงเสริม
ใหนักเรียนสนใจการ
เลนเคร่ืองดนตรี
พ้ืนเมืองพ้ืนเมืองภาค
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - เปนการสืบทอดและ
จรรโลงไวซ่ึงวฒันธรรม 
ประเพณอีันดงีามของ 
ทองถ่ิน 

- เปนการสืบทอด
และจรรโลงไวซ่ึง
วฒันธรรม 
ประเพณอีันดงีาม
ของทองถ่ิน 

กอง
การศกึษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาการ
บริหารและจัดงาน
สภาวัฒนธรรมตําบล 

- เพ่ืออนุรักษ
วฒันธรรมประเพณ ี
ทองถ่ินอันดงีามให
ดํารงสืบตอไป 

- ศูนยสภาวฒันธรรม 
ตําบลดําเนินงาน
ตามแผนงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70ของ
ผูเขารวมโครงการ
การสืบทอด
วฒันธรรมจากคน
รุนเกาสูรุนใหม
ไดรับสามารถเปน
ผูนําทางศาสนา
เบือ้งตนได 

- เปนการสืบทอด
และจรรโลงไวซ่ึง
วฒันธรรมประเพณี
อันดงีามของ
ทองถ่ิน 

กอง
การศกึษาฯ 

9 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคณุธรรมและ
จริยธรรม 

- เพ่ือใหประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และในการใชชีวติยุค
ปจจบุัน 

-จัดฝกอบรมและจดั
กิจกรรมคุณธรรม
และจริยธรรมใหกบั
ประชาชน, นักเรียน 
นักศกึษาที่สนใจใน
เขต อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีผูเขารวมกิจกรรม
คิดเปนรอยละ 40 
ของประชากร 

-คุณธรรมและ 
จริยธรรม ประชาชน
ไดรูจักถึงคําวาและ
นําไปปฏิบัตใิชใน
ชีวิตประจําวัน 

กอง
การศกึษาฯ 

 

 

         

แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการสงเสริม
พระพุทธศาสนา 

- เพ่ือสงเสริม
พระพุทธศาสนา-เพ่ือ
อนุรักษศิลปวฒันธรรม
โบราณวัตถุ  โบราณสถาน 
ในพระพุทธศาสนา 

-เพ่ือบูรณะ
ซอมแซมศาสน
สถานใหมีสภาพ 
สมบูรณและ
เหมาะสม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 70ของ
ผูเขารวมโครงการ
การสืบทอด
วฒันธรรมจากคน
รุนเกาสูรุนใหม
ไดรับสามารถเปน
ผูนําทางศาสนา
เบือ้งตนได 

-ศาสนสถานไดรับ
การบูรณะซอมแซม
ใหมีสภาพ
เหมาะสม-เพ่ือ
สงเสริม
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศกึษา 

11 โครงการอบรม 
ศาสนพิธ ี

-เพ่ือสงเสริมเผยแพรและ
วางแนวทางในการ
ปฏิบัตงิานศาสนพิธใีน
ตําบลหนองแวง 

-ประชาชนในตําบล
หนองแวง 
- พนักงานใน อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 70ของ
ผูเขารวมโครงการ
การสืบทอดวฒั 
นธรรมจากคนรุน
เกาสูรุนใหม 

เปนเครือขาย
ดานศาสนพิธีให 
กบัประชาชนและ
หนวยงานตางๆ 

กอง
การศกึษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการเขาคายพุทธ
ธรรม 

- เพ่ือสงเสริมใหประชา 
ชนมีศีลธรรมที่ดีและ
เปนการเผยแผพุทธ
ศาสนา 

-ประชาชนในตําบล
หนองแวง 
 -กลุมเครือขายสภา
วฒันธรรม 
- พนักงานใน อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผูเขารวม
กิจกรรมจํา 
นวนไมนอยกวา
๘๐ คน 

-เพ่ือสงเสริม
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศกึษาฯ 

13 โครงการจัดการแขง 
ขันกีฬาสีศูนยพัฒนา
เดก็เล็ก 

-เพ่ือสงเสริมการจัดการ
แขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนา
เดก็เล็ก 

-เพ่ือพัฒนาศกัย 
ภาพ รางกาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -เด็กเล็กมีราง 
กายที่แข็งแรง
ข้ึน 

-เด็กเล็กไดรับการ
พัฒนา ทั้งดาน
รางกาย และสมอง 

กอง
การศกึษาฯ 

14 โครงการสงทมีนักกฬีา
รวมแขงขันกบัหนวย 
งานอื่น 

-เปนคาใชจายในการจัด
หรือรวมตลอดจนการจัด 
การแขงขันกีฬา 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การจดัหรือรวม
ตลอดจนการจัดการ
แขงขันกีฬา 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -ไดรวมการจัด 
การแขงขันกีฬา 

-เกิดความรัก ความ
สามัคคี 

กอง
การศกึษาฯ 

 

 

 

  

 

แบบ ผ.๐2 



                77 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาตานยา
เสพติดภายในตําบล
หนองแวง 

- เพ่ือใหเยาวชน  
ประชาชนหางไกลยา
เสพติด 
- เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

- จัดแขงขันกีฬา
ตําบลตานยาเสพติด   
- จัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขัน 
- จัดแขงกีฬาในหมู 
บาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 40 
- ประชาชนใน
พ้ืนที่มทีกัษะดาน
กีฬาเพ่ิมข้ึนรอย
ละ๔๐ 

- ประชาชน 
เยาวชนหางไกลยา
เสพติด  และ
พัฒนาทกัษะดาน
กีฬา 

 
กอง

การศกึษาฯ 

16 โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาการละเลน
พ้ืนบานศูนยพัฒนา
เดก็เล็ก 

- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน
เรียนรูทักษะดานกีฬา 
- เพ่ือพัฒนาการดาน
รางกายของนักเรียนให 
แข็งแรงสมบูรณ 

- จัดการแขงขันกีฬา
ภายในโรงเรียนใน
ตําบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - สุขภาพของ
นักเรียนรอยละ 
40 แข็งแรงข้ึน 

- นักเรียนได
เรียนรูทักษะดาน
การกฬีา  และรู
กตกิาการแขงขัน 
รูจักรักและสามัคคี
กัน 
- อนุรักษวฒัน 
ธรรมการละเลน 
พ้ืนบาน 

 
กอง

การศกึษาฯ 

 

                  แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการรวมพล
คนชนเผาอําเภอ
สมเด็จ 

-เพ่ือสงเสริมสืบสาน
วฒันธรรมทองถ่ิน
ของอําเภอสมเด็จ 

-จัดงานประเพณี
รวมพลคนชนเผา
อําเภอสมเด็จ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ๗๐ มี
ความพึงพอใจ 

-เปนการสืบสาน
วฒันธรรมประ      
เพณี และชาติ
พรรณของคนชาว
อําเภอสมเด็จ 

กอง 
การศกึษา 

18 โครงการถนนสาย
บญุ 

-เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษประเพณี
และวฒันธรรมอันดี
งามใหอยูคูกบัคน
ไทยตลอดไป 

- จํานวน 1 
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ80  

-สรางสัมพันธภาพที่
ดี ตลอดจนการรวม
แรง รวมใจกัน 
ระหวางขาราชการ 
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 

กอง 
การศกึษา 

 

 

 

 

         แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2  แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการสงเสริม
สุขภาพดานการ
ออกกําลังกาย 

-เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกาย
ภายในตําบลหนอง
แวง 

-จํานวน 
 1 โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ๗๐ มี
ความพึงพอใจ 

-เปนการสืบสาน
วฒันธรรมประ      
เพณี และชาติ
พรรณของคนชาว
อําเภอสมเด็จ 

กอง 
การศกึษา 

รวม 19 โครงการ - - 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000 - - - 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  

2.3  แผนงาน สังคมสงเคราะห 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

- ชวยเหลือผูสูงอายุให
สามารถดํารงชีพอยูได
โดยจัดเบี้ยยังชีพให 

เดอืนละ ๑ คร้ัง 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 - ผูสูงอายุในเขต
พ้ืนที่ไดรับเบี้ยยัง
ชีพทุกราย 

- ผูสูงอายุในเขต  
ตําบลหนองแวง
ไดรับสิทธิตามที่
กฎหมายกําหนด 

กอง
สวัสดิการฯ 

๒ โครงการสงเสริมเบี้ย
ยังชีพผูพิการ 

- เพ่ือใหผูพิการมี
สวัสดิการคุมครอง 

เดอืนละ ๑ คร้ัง 3,260,000 3,260,000 3,260,000 3,260,000 3,260,000 - ผูพิการในพ้ืนที่
ไดรับเบี้ยยังชีพทุก
ราย 

- ผูพิการมี
สวัสดิการ
คุมครอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการสงเสริมเบี้ย
ยังชีพผูปวยเอดส 

- เพ่ือใหผูปวยเอดส มี
สวัสดิการคุมครอง 

เดอืนละ ๑ คร้ัง 150,000 15๐,๐๐๐ 150,000 150,000 15๐,๐๐๐ - ผูปวยเอดสใน
พ้ืนที่ไดรับเบี้ยยัง
ชีพทุกราย 

- ผูปวยเอดสมี
สวัสดิการ
คุมครอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 โครงการเงินสํารอง
จาย 

-เพ่ือใชสํารองจายกรณี
ฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทา
ความเดอืดรอนของ
ประชาชนในตาํบลหนอง
แวง 

เดอืนละ ๑ คร้ัง 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 -ประชาชนที่ไดรับ
ความเดอืดรอนไม
นอยกวารอยละ
90ไดรับการ
ชวยเหลือ 

-ประชาชนใน
พ้ืนที่ไดรับความ
เดอืดรอนไดรับ
การชวยเหลือ
อยางเรงดวน 

กอง
สวัสดิการฯ 
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           แผนพฒันาทองถิ่นหาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

         องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.3  แผนงาน สังคมสงเคราะห 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับการ
คุมครองดานหลัก 
ประกันสุขภาพ 

จํานวน  
1 โครงการ 

175,๐๐๐ 200,๐๐๐ 175,๐๐๐ 175,๐๐๐ 200,๐๐๐ - ประชาชนรอยละ
80 มีความพึงพอ 
ใจ 

- ประชาชนไดรับ
การคุมครองดาน
หลักประกัน
สุขภาพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

6 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
หนองแวง 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับการ
คุมครองดานกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

จํานวน  
1 โครงการ 

50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ - ประชาชนรอยละ
80 มีความพึงพอ 
ใจ 

- ประชาชนไดรับ
การคุมครองดาน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 โครงการสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

-เพ่ือสมทบกองทุกระกัน
สังคม 

จํานวน  
1 โครงการ 

345,420 345,420 345,420 345,420 345,420 -100% ของ
พนักงานมีหลัก 
ประกันสุขภาพ/
ประกันสังคม 

-พนักงานมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดี
ข้ึน 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 

-กอง
การศึกษาฯ 

-กอง
สวัสดิการฯ 
-กองชาง 

8 โครงการสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

-เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ ขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน  
1 โครงการ 

262,660 262,660 262,660 262,660 262,660 -100% ของ
ขาราชการไดรับ
เงินบําเหน็จ 
บํานาญ 

-ขาราชการไดรับ
เงินบําเหน็จ 
บํานาญ 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 

-กอง
การศึกษาฯ 

-กอง
สวัสดิการฯ 
-กองชาง 

รวม 8  โครงการ - - 18,192,660 18,192,660 18,192,660 18,192,660 18,192,660 - - - 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.4  แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสราง
ความสัมพันธและให
ความรูในการพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

- เพ่ือใหเกิดความสัม 
พันธที่ดีข้ึนกบัคนใน
ครอบครัวและชุมชน 

ปละ  
๑ โครงการ 

10,๐๐๐ 30,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 30,๐๐๐ - ประชาชนเกดิ
ความรักความเขาใจ 
ไมทะเลาะกัน 

- คนในครอบครัวมี
สัมพันธไมตรีทีด่ีข้ึน 
เกดิความรักความ
เขาใจกันมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทกลุม
สตรี 

- เพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
ครอบครัว เดก็ เยาวชน 
และความเสมอภาคทัง้
ชายและหญิง 

ปละ  
๑ โครงการ 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ - พัฒนา ครอบครัว 
เดก็ เยาวชน และ
ความเสมอภาคทัง้
ชายและหญิง 

- ประชาชนไดรับการ
พัฒนา ครอบครัว เดก็ 
เยาวชน และความ
เสมอภาคทั้งชายและ
หญิง 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการพัฒนาบท 
บาทสภาเดก็และ
เยาวชนตําบลหนอง
แวง 

- เพ่ือใหเดก็ไดรับรูและ
เรียนรู ดานตางๆใน
สังคม 

ปละ  
๑ โครงการ 

15,000 30,000 15,000 15,000 30,000 - เด็กรูถึงบทบาท
หนาที่ของตวัเอง
เพ่ิมข้ึนรอยละ 60 

- เด็กและเยาวชน
ไดรับความรูในการ
พัฒนาตวัเองในดาน
ตางๆ 

กอง
สวัสดิการฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.4  แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
และสงเสริมอาชีพ 

- ประชาชนไดรับ
ความรู สามารถนําไป
พัฒนาอาชีพของตน 
เองได 

ปละ  
๑ โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนไดรับความรู 
แลวสามรถนําไปพัฒนา
อาชีพของตนเองไดดี
ย่ิงข้ึนรอยละ 60 

- ประชาชนไดรับความรู 
สามารถนําไปพัฒนา
อาชีพ สรางรายได
ใหกับครอบครัว และ
ชุมชน 

กองสวัสดกิารฯ 

5 โครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุตําบล
หนองแวง 

- เพ่ือดูแลเอาใจใสใน
สุขภาพรางกายผูสูง 
อายุ 

ปละ  
๑ โครงการ 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ - ผูสูงอายุรอยละ 90 
ไดรับการสงเสริม
สุขภาพ 

- ผูสูงอายุมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงขึ้น 

กองสวัสดกิารฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.4  แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัตหินาที่ของ     
อสม. 

- เพ่ือใหการปฎิบัตหินาที่
ของอสม. มปีระสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 
- อุดหนุนการปฏิบัตงิาน
ของ อสม. ทกุหมูบาน 

ปละ ๑ โครงการ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ - ประชาชนที่เขา
รับบริการของ 
 อสม. รอยละ 70 
มีความพึงพอใจ 

- อสม. เขาใจใน
บาทบาทหนาที่  
ความรับผิดชอบ
สามารถ
ปฏิบัตงิานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 
 

โครงการอบรมปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

- เพ่ือใหเยาวชนและ
ประชาชนรูถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด 
- เพ่ือใหชุมชนและ
เยาวชนปราศจากปญหา
ยาเสพติด 
- เพ่ือรักษาเยียวยาผูติดยา
เสพติดในพ้ืนที ่

ปละ ๑ โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ลดปญหาการตดิ
ยาเสพติดไดรอย
ละ 50 

- เยาวชนในชุม 
ชนหางไกลยา
เสพติด 
- สรางความเข็ม
แข็งในชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง  

2.4  แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสรางความ
สมานฉันทภายใน
หมูบาน / ตําบล 

- จัดกิจกรรมรวมกลุมพลัง
มวลชนจัดบริการสาธารณะ
ในวัน ทสปช,อปพร, วันยา
เสพติดโลกและวันอาสา
รักษาดินแดน 

ปละ ๑ 
โครงการ 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ - ประชาชนมีความ
สามัคคี และปญหา
ยาเสพติดลดลง
รอยละ 50 

- ประชาชนเกดิ
ความรูจักสามัคคี    
ไดแสดงออกถึง
พลังในทาง
สรางสรรค 
- ปญหายาเสพ
ติดลดลง 

กอง 
สวัสดิการฯ 

9 
 

โครงการติดตามเสริม
พลังกลุมอาชีพภายใน
ตําบล 

- เพ่ือศกึษาสภาพทั่วไปและ
ปญหาอาชีพของชุมชนใน
ตําบลหนองแวง  

ปละ ๑ 
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนไดรับ
ความรู แลวสามรถ
นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันมาก
ย่ิงข้ึนรอยละ60 

- ประชาชนไดรับ
ความรูและ นําไป
พัฒนาอาชีพสราง
รายไดใหกบั
ครอบครัว และ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.4  แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการฝกอบรม
อาชีพ 
(พรอมวทิยากร) 

- เพ่ือสงเสริมความรู
ดานวิชาชีพใหแกประ 
ชาชน 
 – ประชาชนสามารถมี
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

- ฝกอบรม/ดูงาน
ใหกบัพนักงาน/
ประชาชนภายใน
ตําบล 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - ประชาชนใน
ชุมชนมีความ 
สามารถประกอบ 
อาชีพไดหลาก 
หลาย 

ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน
รอยละ 40 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

11 โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
แบบบูรณาการ 

- เพ่ือแกปญหาความ
ยากจนตามนโยบายของ
รัฐบาล 
- เพ่ือแกไขปญหาความ
ยากจนใหย่ังยืน 

- ดําเนินการตาม
กรอบนโยบายตามที่
รัฐบาลกําหนด 
- สงเสริมใหประชาชน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - สมาชิกในกลุม
อาชีพมีรายได
เสริมชวยแบงเบา
ภาระคาใชจายใน
ครอบครัว 

- ลดปญหาการ
วางงานลงได
รอยละ 40 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.4  แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุผูพิการและ
ผูดอยโอกาสใน
ชุมชน 
 

- เพ่ือสงเสริมการพัฒนา
จิตใจผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส ใน
ดานสุขภาพ สังคม 
 

- เชิงคุณภาพ ผูสูงอายุ 
คนพิการและดอย
โอกาสไดรับความสุข
ใจ รวมถึงไดรับการ
พัฒนาทางดาน 

รางกายและจิตใจเปน
อยางดี เพ่ือเปนการ
ชวยใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู 
สูงอายุและคนพิการ
ใหม ีมาตรฐานสูงข้ึน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ผูสูงอายุไดรับ
การพัฒนาดาน
สุขภาพรางกาย 
จิตใจ และสังคม
เพ่ิมข้ึนรอยละ 70 

-ผูสูงอายุ ผู
พิการ และผู 
ดอยโอกาส มี
ความรูความ
เขาใจปรับ 

เปล่ียนพฤต ิ

กรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัย 

ของตนเอง ทัง้
ดานโภชนาการ 
การฟนฟู
สมรรถภาพ
รางกายและ
จิตใจ  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 12 โครงการ - - 1,985,000 1,985,000 1,985,000 1,985,000 1,985,000 - - - 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.5  แผนงาน สาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

- เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการจัดการขยะ
อยางครบวงจร              

 -เพ่ือใหประชาชนสามารถคัด
แยกขยะไดอยางถูกตอง 

ปละ ๑ 
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - คนในชุมชนมี
สวนรวมในการ
ดําเนินงานจดัการ
ขยะในตําบลหนอง
แวง รอยละ 70 

- ประชาชนมี
ความตระหนัก
และตื่นตวัในการ
จัดการขยะของ
ชุมชนตนเองดวย
การรวมมือกันคดั
แยกขยะในตําบล
หนองแวง 

สํานักปลัด 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.5  แผนงาน สาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการกาฬสินธุ คนดี  
สุขภาพดี รายไดดี 

- จัดงานมหกรรม 3ดี  
และสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมตางๆของหมูบาน
ชุมชน 

ปละ ๑ 
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ประชาชนใน
พ้ืนที่รอยละ 
80 ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

- พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนให
เกดิผลเปนรูปธรรมบน
ฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

สํานักปลัด 

3 โครงการขับเคล่ือนสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัย 

- เพ่ือใหประชาชน
ปราศจากโรคพิษสุนัขบา 
 และโรคติดตออื่นๆจาก
สัตว เพ่ือจัดซ้ือวัคซีน 
อปุกรณในการปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

ปละ ๑ 
โครงการ 

450,๐๐๐ 450,000 450,๐๐๐ 450,๐๐๐ 450,000 - โรคพิษสุนัข
บาในพ้ืนที่
ลดลง 100% 

- เพ่ือใหประชาชน
ปราศจากโรคพิษสุนัข
บาและโรคตดิตออื่นๆ 
จากสัตว 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือสารเคมี
ในการกําจัดลูกนํ้ายุง 
ลายและนํ้ายาเคมีพน
หมอกควัน 

- เพ่ือใหประชาชน
ปราศจากโรคไขเลือดออก 
และโรคติดตออื่นๆ ที่มียุง
เปนพาหนะ 

ปละ ๑ 
โครงการ 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ - ลดปญหา
ไขเลือดออก
ในพ้ืนทีไ่ด 
50% 

- เพ่ือใหประชาชน
ปราศจากไขเลือดออก 

สํานักปลัด 

 

 

 
แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 



         90       

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.5  แผนงาน สาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจัดซ้ือเกลือ
ไอโอดีน เพ่ือแจกจาย 

- เพ่ือใหโรคคอพอกหมดไป 
จากตําบลหนองแวง 

ปละ ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - โรคคอพอกใน
ประชาชนลดลง
รอยละ 90 

- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคคอ
พอก 

สํานักปลัด 

6 โครงการผาตัดทาํหมัน
สุนัข และแมว 

- เพ่ือลดปญหาสุนัขและ
แมวจรจัดในตําบล 

ปละ ๑ โครงการ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - ลดจํานวนสุนัขจร
จัดลงไดรอยละ 50 
 

- ลดปญหาสุนัข
และแมวจรจัดใน
ตําบล 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.5  แผนงาน สาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสํารวจจํานวน
สัตวและข้ึนทะเบียน
สัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย 

- สํารวจปริมาณของ
สุนัขและแมว เพ่ือ
จัดสรรวัคซีนไดครบถวน 

ปละ ๑ 
โครงการ 

1๐,๐๐๐ 10,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 10,๐๐๐ - จํานวนสุนัขและ
แมวไดรับการดูแล
และปองกันได 
รอยละ 70 

- จํานวนสุนัขและ
แมวไดรับการ
ปองกันที่ถูกวธิีและ
มีสุขภาพที่ดีข้ึน 

สํานักปลัด 

8 โครงการปองกันการ
แพรระบาดของโรคตดิ 
ตอตางๆ 

-เพ่ือดําเนินการตาม
โครงการ 
-จัดซ้ือวัคซีน/อปุกรณใน
การควบคุมโรคระบาด 

ปละ ๑ 
โครงการ 

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ -ลดการแพรระบาด
โรคติดตอตางๆ 

-จํานวนโรคระบาด
ลดลง 

สํานักปลัด 

9 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และภูมิทัศนศูนย 
บริการแพทยฉุกเฉิน
(EMS) 

-เพ่ือดําเนินการปรับปรุง
อาคารสถานที่และภูมิ
ทัศนใหอยูในสภาพที่
พรอมใชงาน 

- ศูนยบริการ
แพทยฉุกเฉิน ต.
หนองแวง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - ศูนยบริการ
แพทยฉุกเฉิน       
ต.หนองแวง 

- อาคารสถานที่
สะอาดเรียบรอย
และอยูในสภาพที่ดี
และเกดิประโยชน 
สูงสุดกบัประชา 
ชน 

สํานักปลัด 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.5  แผนงาน สาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
พนหมอกควัน  

-เพ่ือความรวดเร็วในการ
ออกควบคุมโรคระบาด
หรือโรคไขเลือดออกใน
พ้ืนที่ภายในตําบลหนอง
แวง 

จํานวน  
2 เคร่ือง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -ประชาชนใน
พ้ืนที่ไดรับความ
พึงพอใจรอยละ 
80  

-ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
และลดการแพร
ระบาดของโรค
ระบาดในพ้ืนที่
ตําบลหนองแวง 

สํานักปลัด 

11 โครงการเฝาระวงั
ปองกันการแพร
ระบาดโรคไวรัสโคโร
นา Covid-19 

-เพ่ือจัดซ้ือวัสดอุปุกรณ
ทางการแพทยและรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรู
กบัประชาชน 

จํานวน 1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ประชาชนใน
พ้ืนที่ไดรับความ
พึงพอใจรอยละ 
80  

-ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
และลดการแพร
ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 
Covid-19 

สํานักปลัด 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.5  แผนงาน สาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ดานปศุสัตว  

-เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
บุคลากรดานปศุสัตว 

จํานวน  
1 โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - บุคลากรไดเขา
รับการอบรม
รอยละไมต่ํากวา 
80 

-ประชาชนไดรับ
การบริการทีม่ี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

13 โครงการจัดหาอาหาร
ใหผูปวยเร้ือรัง 

-เพ่ือจัดหาอาหารให
ผูปวยเรื้อรัง 

จํานวน 1 
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ผูปวยเร้ือรัง
ไดรับการ
สนับสนุนอาหาร
ไมต่ํากวารอยละ
60  

-ประชาชนใน
ตําบลไดรับการ
บริการและมีความ
พึงพอใจทีไ่ดรับ
อาหาร 

สํานักปลัด 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.5  แผนงาน สาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข  

-เพ่ืออุดหนุนใหประชาชน
ในตําบลจัดกจิกรรม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

จํานวน  
1 โครงการ 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 - ประชาชนใน
พ้ืนที่รอยละไม
ต่ํากวา 80 

-พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ใหเกดิผลรูปประ
ธรรมบนพ้ืนฐาน
ดานสาธรณสุข 

สํานักปลัด 

รวม 14  โครงการ - - 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 - - - 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟสตติก คสล. 
ภายในตําบล 

- เพ่ือใหมีถนนลาด 
ยางหรือถนน คสล.  
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมไดสะดวก
ปลอดภัย 

- ประชาชนมี
ถนนลาด 
ยางใชในการ 
สัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

- ปญหาอบุตัิเหตุ
ลดลงรอยละ 60 
-เกษตรกรขนสง
ผลผลิตไดทันเวลา 

- ประชาชนมี
ถนนลาดยาง
หรือถนน คสล. 
ใชในการสัญจร
ไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

2 โครงการกอสราง
ถนน คสล./ลาด 
ยางถนนสาย บ.โนน
ชาด ม.8   
- บ.นามะเขือ  
ต.นามะเขือ 
(โคกใหญ) 

- เพ่ือใหมีถนน คสล./
ลาดยาง ใชเปนเสน 
ทางคมนาคมได
สะดวกปลอดภัย 

- ประชาชนมี
ถนนลาดยาง 
ใชในการสัญ 
จรไปมาได
สะดวกปลอดภัย 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ลดลงรอยละ 60 
-เกษตรกรขนสง
ผลผลิตไดทันเวลา 

- ประชาชนมี
ถนนลาดยาง
หรือถนน คสล. 
ใชในการสัญจร
ไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟสต
ติก ภายในตําบล  

- เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางใหใชใน
การคมนาคมได
สะดวกปลอดภัย 

- ซอมแซม
ถนนลาดยางภาย 
ในตําบลใหใชการ
ไดด ี

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

- การขนถาย
ผลผลิตทางการ 
เกษตรคลองตวั
เพ่ิมข้ึนรอยละ80 

- ประชาชนมีถนน
สภาพดีใชสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

๔ โครงการกอสรางถนน  
คสล. ภายใน  
บ.หนองแวง  ม.1   

- เพ่ือใหมีถนน  คสล. 
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมไดสะดวก
ปลอดภัย 

- กอสรางถนน  
คสล.ภายในตําบล  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ลดอุบตัิเหตบุน
ถนนลดลงรอยละ 
60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

5 โครงการกอสรางถนน 
คสล.รอบหนองคูทด 
ม.1 

- เพ่ือใหมีถนน คสล.  
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมรอบหนองคู
ทด 

- กอสรางถนน  
คสล.รอบหนองคู
ทด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ลดอุบตัิเหตบุน
ถนนลดลงรอยละ 
60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน  
คสล. สายรอบหนอง
แวง บ.หนองขาม  
ม.2  

- เพ่ือใหมีถนน  คสล.      
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมไดสะดวก
ปลอดภัย 

- กอสรางถนน  
คสล.รอบหมูบาน 
สายรอบหนอง  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ลดอุบตัิเหตบุน
ถนนลดลงรอยละ 
60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปก 
ครองสวน
ทองถ่ิน 

7 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายหนองขาม       
- บ.ประชาสามัคค ี

- เพ่ือใหมีถนน คสล.          
ที่มาตรฐานใชเปน
เสนทางคมนาคม 

-กอสรางถนน คสล.
สายหนองขาม           
- บ.ประชาสามัคค ี

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ประชาชนผูใช
ถนนมีความพึง
พอใจรอยละ 50 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลและ
พ้ืนที่ใกลเคียง
ไดรับความสะดวก
ในการใชถนน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปก 
ครองสวน
ทองถ่ิน 

8 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายหนองขาม      
- คําไผ 

- เพ่ือใหมีถนน คสล.          
ที่มาตรฐานใชเปน
เสนทางคมนาคม 

-กอสรางถนน คสล.
สายหนองขาม -   
คําไผ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ประชาชนผูใช
ถนนมีความพึง
พอใจรอยละ 50 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลและ
พ้ืนที่ใกลเคียง
ไดรับความสะดวก
ในการใชถนน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

  แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการกอสราง
ถนน คสล.สาย
หนองขาม - 
โคกคลึม 

- เพ่ือใหมีถนน  คสล.      
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมไดสะดวก
ปลอดภัย 

-กอสรางถนน คสล.
สายหนองขาม  
- โคกคลึม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ลดอุบตัิเหตุ
บนถนนลดลง
รอยละ 60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

10 โครงการกอสราง
ถนน คสล. 
บ.สรางแกว  ม.3 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไป
มา 

- กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

11 โครงการกอสราง
ถนน คสล.รอบ
หนองปูตา 
 บ.สรางแกว  ม.3 

- เพ่ือใหมีถนน  คสล.      
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมไดสะดวก
ปลอดภัย 

กอสรางถนน คสล.
รอบหนองปูตา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ลดอุบตัิเหตุ
บนถนนลดลง
รอยละ 60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บ.โคกกลาง  
ม.4 

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน 
คสล. ที่ไดมาตรฐานใช
สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอุบัติ 
เหตุในพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนนที่
มาตรฐานสะดวกใน
การขนจายสัตวเพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

13 โครงการกอสรางถนน 
คสล./ลาดยางสาย           
บ.โคกกลาง ม.4 -           
บ.คําดอกซอน ต.นา
มะเขือ 

- เพ่ือใหมีถนน  คสล.      
ใชเปนเสนทางคมนาคมได
สะดวกปลอดภัย 

-กอสรางถนน คสล./
ลาดยางสาย บ.โคก
กลาง ม.4          - 
บ.คําดอกซอน  
ต.นามะเขือ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ลดอุบัติเหตุ
บนถนนลดลง
รอยละ 60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

14 โครงการกอสรางถนน 
คสล./ลาดยางสาย           
บ.โคกกลาง ม.4              
- บ.โพนสวาง  
ต.นามะเขือ 
 

- เพ่ือใหมีถนน  คสล.      
ใชเปนเสนทางคมนาคมได
สะดวกปลอดภัย 

กอสรางถนน คสล./ 
ลาดยาง -โพนสวาง 

3,000,000 3,000,0000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ลดอุบัติเหตุ
บนถนนลดลง
รอยละ 60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บ.โนนชาด  ม.5 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไปมา
ภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

16 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ขางศาลา
ประชาคม 
 บ.โนนชาด  ม.5 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล.ที่ได
มาตรฐาน 

- กอสรางถนน คสล.
ขางศาลาประชาคม 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

  แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง  

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนน 
คสล.บ.คําไผ  ม.6 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไป
มาภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

18 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บ.หนองผาออม 
ม.7 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไป
มาภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

  แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางถนน 
คสล.บ.โนนชาด  ม.8 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไป
มาภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

20 โครงการกอสรางถนน 
คสล/ลาดยาง. สาย       
บ.โนนชาด ม.8              
- บ.โพนสวาง 
 ต.นามะเขือ 

- เพ่ือใหมีถนน  คสล.      
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมไดสะดวก
ปลอดภัย 

กอสรางถนน คสล. 
ลาดยาง. สาย       
บ.โนนชาด ม.8              
- บ.โพนสวาง ต.นา
มะเขือ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ลดอุบตัิเหตบุน
ถนนลดลงรอยละ 
60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

21 โครงการกอสรางถนน 
ลูกรังรอบโรงเรียน
หนองแวงวทิยานุกูล 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังที่
ไดรับมาตรฐานใชใน
การคมนาคม   

กอสรางถนน ลูกรัง
รอบโรงเรียนหนอง
แวงวิทยานุกูล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ลดลงรอยละ 
60 
 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังที่ไดมาตรฐานไว
สัญจรไปมาประชาน
ไดรับคามสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการกอสราง
ถนน คสล. 
บ.หนองแวง  ม.9 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไปมา
ภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน 
คสล.ภายใน
หมูบาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

23 โครงการกอสราง
ถนน คสล. รอบ
หนองคูสระ 
บ.หนองแวง ม.9 

- เพ่ือใหมีถนน  คสล.      
ใชเปนเสนทางคมนาคม
ไดสะดวกปลอดภัย 

กอสรางถนน 
คสล. รอบหนอง
คูสระ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ลดอุบตัิเหตุ
บนถนนลดลง
รอยละ 60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

24 โครงการกอสราง
ถนน คสล. 
บ.พรสวรรค  ม.10 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไปมา
ภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน 
คสล.ภายใน
หมูบาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

  

แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง  

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการกอสราง
ถนน คสล. 
บ.ดงคาํพัฒนา  
ม.11 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไปมา
ภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปก 
ครองสวน
ทองถ่ิน 

26 โครงการกอสราง
ถนน คสล. หรือ 
ลาดยาง สาย 
ดงคําพัฒนา 
 - โคกกลาง 

- เพ่ือใหมีถนน  คสล.      
ใชเปนเสนทางคมนาคม
ไดสะดวกปลอดภัย 

กอสรางถนน คสล. 
หรือลาดยาง สาย 
ดงคําพัฒนา 
 - โคกกลาง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ลดอุบตัิเหตุ
บนถนนลดลง
รอยละ 60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปก 
ครองสวน
ทองถ่ิน 

27 โครงการกอสราง
ถนน คสล. 
บ.หนองผาออม  
ม.12 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไปมา
ภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

  

 

                แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ภายใน บ.สรางแกว  
ม.13 

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน 
คสล. ที่ไดมาตรฐานใช
สัญจรไปมาภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง  

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บ.ประชาสามัคคี  
ม.14 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไปมา
ภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน 
คสล.ภายในหมู 
บาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

30 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บ.โนนชาด  ม.15 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไปมา
ภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน 
คสล.ภายในหมู 
บาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล./
ลาดยางภายใน  
บ.หนองแวง  ม.16 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไปมา
ภายในหมูบาน 

- กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

32 โครงการกอสรางถนน 
คสล./ลาดยาง สาย 
บ.หนองแวง ม.16 
-บ.โปงเชือก 

- เพ่ือใหมีถนน  คสล.      
ใชเปนเสนทางคมนาคม
ไดสะดวกปลอดภัย 

- กอสรางถนน คสล.
เสนบานผูใหญบาน 
- โปงเชือก 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐานสะดวก
ในการขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร
และจราจรไปมา 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
ภายใน บ.หนองแวง  
ม.1 

- เพ่ือซอมแซมถนน 
คสล. ใหดีข้ึนและ
สะดวกในการคมนาคม
และปลอดภัย 

- ซอมแซมถนน 
คสล. ภายในหมูบาน 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ลดอุบตัิเหตบุน
ถนนลดลงรอยละ 
60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

34 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
(เสริมไหลทาง)            
บ.หนองผาออม ม.7 

- เพ่ือซอมแซมถนน 
คสล. ใหดีข้ึนและ
สะดวกในการคมนาคม
และปลอดภัยและเสริม
ไหลทางในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน 
คสล.(เสริมไหลทาง)             

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ลดอุบตัิเหตบุน
ถนนลดลงรอยละ 
60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

35 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
ภายใน  บ.หนอง
ผาออม ม.7 

- เพ่ือซอมแซมถนน 
คสล. ใหดีข้ึนและ
สะดวกในการคมนาคม 

- ซอมแซมถนน 
คสล.ภายในหมูบาน             

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ลดอุบตัิเหตบุน
ถนนลดลงรอยละ 
60 

- ประชาชนมีถนน  
คสล.ใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
ภายใน  บ.หนองแวง  
ม.9 

- เพ่ือซอมแซมถนน 
คสล. ใหดีขึ้นและ
สะดวกในการคม 
นาคม 

- ซอมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู 
บาน             

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ลดอุบัติเหตุบน
ถนนลดลงรอย
ละ 60 

- ประชาชนมี
ถนน  คสล.ใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

37 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล. 
เสนบานนาย
ประเสริฐ-ไฟแดง  
บ.หนองผาออม  
ม.12 

- เพ่ือซอมแซมถนน 
คสล. ใหดีขึ้นและ
สะดวกในการคม 
นาคมและปลอดภัย 

- ซอมแซมถนน 
คสล.เสนบาน 
นายประเสริฐ  
-ไฟแดง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ลดอุบัติเหตุบน
ถนนลดลงรอย
ละ 60 

- ประชาชนมี
ถนน  คสล.ใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
ภายใน บ.หนองแวง  
 ม.16 

- เพ่ือซอมแซมถนน 
คสล. ใหดีข้ึนและสะดวก
ในการคมนาคม 

- ซอมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู 
บาน             

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ลดอุบัติเหตุ
บนถนนลดลง
รอยละ 60 

- ประชาชนมี
ถนน  คสล.ใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

39 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
สาย บ.หนองแวง 
ม.16 –โปงเชือก      

- เพ่ือซอมแซมถนน 
คสล. ใหดีข้ึนและสะดวก
ในการคมนาคมและ
ปลอดภัย 

- ซอมแซมถนน 
คสล.เสนหนองแวง  
- โปงเชือก      

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ลดอุบัติเหตุ
บนถนนลดลง
รอยละ 60 

- ประชาชนมี
ถนน  คสล.ใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรัง ภายใน        
บานหนองแวง ม.1 
  

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง 
คมนาคมในหมูบาน 

- กอสรางถนน
ลูกรัง บานหองแวง 
ม.1 
 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

41 โครงการกอสราง
ถนนลูกรัง สาย            
บ.หนองขาม  ม.2 
-บ.หนองแวง ม.1 
  

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง 
คมนาคมในหมูบาน 

- กอสรางถนน
ลูกรัง เสนหนอง
ขาม  
-หนองแวง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

  

 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง 
สาย โคกครึม            
-บานหนองขาม         
 

- เพ่ือใหมีถนน
ลูกรังใชเปน
เสนทางคมนาคม
ในหมูบาน 

- กอสรางถนน
ลูกรัง เสนโคก
ครึม-หนองขาม         
 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหา
อุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
- 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

43 โครงการกอสรางระบบ
ผลิตน้ําประปา(Water 
Treatmnt System)POG 
ขนาดใหญ L รองรับ 
257-300 ครัวเรือน 
ครัวเรือน กําลังผลิต10
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง    
บ.สรางแกว ม.3 ต.หนอง
แวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ 

- เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําใชอุปโภค-บริโภค
และเพียงพอตอการ
ใชน้ํา 

ระบบผลิตน้ําประปา
(Water Treatmnt 
System)POG ขนาด
ใหญ L รองรับ 257-
300 ครัวเรือน กําลัง
ผลิต10ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง บ.สราง
แกว ม.3 ต.หนอง
แวง อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธุ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ประชาชนมีนํ้า
ใชในครัวเรือน
เพ่ิมข้ึนรอยละ
90 
 

- เพ่ือใหประชาชน
มีแหลงนํ้าใชใน
การอปุโภค-
บริโภคและ
เพียงพอตอ
ประชาชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 
 
 
 
 

โครงการกอสรางระบบผลิต
น้ําประปาขนาดใหญ(Water 
Treatmnt System)POG
รองรับ 288-350 
ครัวเรือนตามแบบบัญชีน
วัฒกรรมไทย01020003 
กําลังการผลิต10ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง บ.คําไผ ม.6      
ต.หนองแวง อ.สมเด็จ      
จ.กาฬสินธุ 
  

- เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
ใชอุปโภค-บริโภคและ
เพียงพอตอการใชน้ํา 

- กอสรางระบบผลิต

น้ําประปาขนาดใหญ
(Water Treatmnt 
System)POGรองรับ 
288-350 ครัวเรือนตาม
แบบบัญชีนวัฒกรรมไทย
01020003 กําลังการ
ผลิต10ลูกบาศกเมตร/
ชั่วโมง  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ประชาชนมีน้ําใชใน
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนรอย
ละ90 
 

- เพ่ือใหประชาชน
มีแหลงน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภค
และเพียงพอตอ
ประชาชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

45 โครงการกอสรางระบบผลิต
น้ําประปา POG 
ระบบขนาดใหญ L ขนาด 
 160-300 ครัวเรือน กําลัง
ผลิต10ลูกบาศกเมตร/
ชั่วโมง(ตามบัญชีนวัฒกรรม
ไทย เลขท่ี01020003) บ.
โนนชาด ม.15 ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ 
 

- เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
ใชอุปโภค-บริโภคและ
เพียงพอตอการใชน้ํา 

- กอสรางระบบผลิต
น้ําประปา POG 
ระบบขนาดใหญ L ขนาด 
 160-300 ครัวเรือน 
กําลังผลิต10ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง(ตามบัญชี   
นวัฒกรรมไทย เลขที่
01020003) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ประชาชนมีน้ําใชใน
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนรอย
ละ90 
 

- เพ่ือใหประชาชน
มีแหลงน้ําใชในการ
อุปโภค-บริโภค
และเพียงพอตอ
ประชาชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 



                   114       

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรัง ภายใน 
บานสรางแกว ม.13  

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- กอสรางถนนลูกรัง 
ภายใน บานสราง
แกว ม.13  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - เพ่ือใหประชา 
ชนไดมีถนนใช
อยางปลอดภัย 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวกปลอด 
ภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

47 โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรภายในบาน
หนองแวง ม.1 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม  - เพ่ือใช
ลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

- กอสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการ 
เกษตรภายในบาน
หนองแวง ม.1 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวกปลอด 
ภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

  

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรภายใน   
บานสรางแกว ม.3 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช
เปนเสนทางคมนาคม  
- เพ่ือใชลําเลียงผล 
ผลิตทางการเกษตร 

- กอสรางถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรภายใน   
บานสรางแกว ม.3 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

49 โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรภายใน   
บานโคกกลาง ม.4 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช
เปนเสนทางคมนาคม  
- เพ่ือใชลําเลียงผล 
ผลิตทางการเกษตร 

- กอสรางถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ความกวาง
ตามสภาพพ้ืนที่ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายใน   
บานคําไผ ม.6 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช
เปนเสนทางคมนาคม  
- เพ่ือใชลําเลียง
ผลผลติทางการเกษตร 

- กอสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
ภายใน บานคําไผ 
ม.6 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

51 โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรภายใน      
บานโนนชาด ม.8 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช
เปนเสนทางคมนาคม  
- เพ่ือใชลําเลียง
ผลผลติทางการเกษตร 

- กอสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร
ภายใน บานโนนชาด 
ม.8 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร สายดอน
เตา-ดงคํา ม.8 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช
เปนเสนทางคมนาคม  
- เพ่ือใชลําเลียงผล 
ผลิตทางการเกษตร 

- กอสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการ 
เกษตรสายดอนเตา 
-ดงคํา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

53 โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร สายรอบ 
หนองเปา 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร รอบ
เสนหนองเปา 
 

- กอสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการ 
เกษตรสายรอบ
หนองเปา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายในบาน
หนองแวง ม.9 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม   
- เพ่ือใชลําเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

- กอสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
ภายในบานหนอง
แวง ม.9 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

55 โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรสายคําผักกูด 
บ.พรสรรค ม.10 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรสาย 
คําผักกูด 
 

- กอสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรสาย
คําผักกูด 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 -การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง  

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายในบาน
ดงคําพัฒนา ม.11 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม  
- เพ่ือใชลําเลียงผล 
ผลิตทางการเกษตร 

- กอสรางถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายในบาน
ดงคําพัฒนา ม.11 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

57 โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายใน   
บานหนองผาออม 
ม.12 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม               
- เพ่ือใชลําเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

- กอสรางถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายใน  
บานหนองผาออม 
ม.12 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายใน 
บานสรางแกว ม.13 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม  
- เพ่ือใชลําเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

- กอสรางถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายใน 
บานสรางแกว 
ม.13 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

59 โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายในบาน 
ประชาสามัคคีม.14 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทางคม 
นาคม  
 - เพ่ือใชลําเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

- กอสรางถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายใน  
บานบานประชา
สามัคคี ม.14 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายใน 
บานหนองแวง ม.16 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม  
 - เพ่ือใชลําเลียง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

- กอสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
ภายในบานหนอง
แวง ม.16 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

61 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรภายในตําบล 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

- ซอมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรได
มาตรฐาน 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

- ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

                   

 

 



                   122 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 
 
 
 
 

โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังภายใน 
บานสรางแกว ม.3 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช 
เปนเสนทางคมนาคม 
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรไดมาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

63 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายในบาน
โคกกลาง ม.4 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช 
เปนเสนทางคมนาคม 
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรไดมาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 
 
 
 
 

โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร สาย 
 หนองคํายํา 
 - หนองเม็ก 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช 
เปนเสนทางคมนาคม 
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรไดมาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

65 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร สาย หนองคู
ทด     
-บ. โนนชาด บ.คําไผ  
ม.6 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช 
เปนเสนทางคมนาคม 
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรไดมาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 
 
 
 
 

โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง ภายใน 
บานหนองผาออม 
ม.7 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

- ซอมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรได
มาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

67 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร ภายใน บาน
พรสวรรค  ม.10 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

- ซอมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรได
มาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
68 

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร 
ภายใน บานสรางแกว 
ม.13 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรไดมาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

69 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร 
ภายใน บานโนนชาด  
ม.15 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคม และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรไดมาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 โครงการปรับ 
ปรุงถนน คสล. 
และ วางทอ
ระบายน้ํา คสล.
ภายในตําบล 

- เพ่ือปรับปรุงถนน
พรอมวางทอ
ระบายน้ํา  คสล. 
ใหใชการไดดี
ดังเดิม 

- ปรับปรุงถนน
พรอมวางทอ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

- ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง  

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบ
ประปาภายในตําบล 

- เพ่ือแกไขระบบ
ประปาใหใชไดดัง 
เดิม 

- ปรับปรุงซอมแซม
ระบบประปาใหใชการ
ไดดี 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่มีน้ํา
สะอาดใชใน
การอุปโภค
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
70 

- ประชาชนมีน้าํ
ในการอุปโภค       
- บริโภค อยาง
เพียงพอใน
ครอบครัว 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

72 โครงการขยายเขต
ระบบทอประปา
ภายในตําบล 

- เพ่ือขยายเขตระบบ
ประปาใหประชาชน
ไดใชน้ําทั่วถึง 

- ขยายเขตทอประปา
ใหกับราษฎรที่ยังไมได
ใชน้ําประปาไดใช
น้ําประปาไดอยาง
ทั่วถึง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - จํานวนประ 
ชาชนในเขต
พ้ืนที่มีน้าํ
สะอาดใชใน
การบริโภค
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
60 

- ประชาชนมีน้าํ
ในการอุปโภค      
-บริโภคอยาง
เพียงพอใน
ครอบครัว 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาล ภายใน
ตําบล 

- เพ่ือแกไขปญหา
การขาดแคลนน้าํใช
ในการอุปโภค -
บริโภค 

- ขุดเจาะบาดาลใน
หมูบานหรือชมุชนที่
ขาดแคลนน้าํ 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - จํานวนประชา 
ชนในเขตพ้ืนทีม่ี
น้ําสะอาดใชใน
การบริโภคเพ่ิม 
ข้ึนรอยละ 60 

- ประชาชนมีน้าํใช
ในการอุปโภค – 
บริโภค  อยาง
เพียงพอใน
ครอบครัว 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

74 โครงการกอสราง

สะพาน ขามหวย

ขัวแดง บานสราง

แกว  ม.13 

- เพ่ือใหมีสะพาน 

คสล. ใชเปนเสนทาง

คมนาคมไดสะดวก

ปลอดภัย 

- กอสรางสะพาน 

ขามหวยขัวแดง บาน

สรางแกว  ม.13 

95๐,๐๐๐ 95๐,๐๐๐ 95๐,๐๐๐ 95๐,๐๐๐ 95๐,๐๐๐ - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสงพืช 
ผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
สะพาน คสล.ใชใน
การสัญจรไปมาได 
สะดวกปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 โครงการซอมแซม
สะพาน คสล.       
หวยคําเข  
บ.โคกกลาง ม.4 

- ซอมแซมสะพาน 
คสล.ใชเปนเสนทาง
คมนาคมไดสะดวก
ปลอดภัย 

- ซอมแซมสะพาน 
คสล.ใหใชการไดดี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ปญหาอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตัว
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
สะพาน คสล.ใชใน
การสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย 
 
 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

76 โครงการปรับปรุง
ซอมแซม และ
จัดหาถังเก็บน้ําฝน 
ภายในตําบล 

- เพ่ือซอมแซมถังเก็บ
น้ําฝนใหสามารถใชกัก
เก็บน้ําได 

- ซอมแซมถังเก็บ
น้ําใหใชการไดดี 

8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ - ปริมาณการใช
น้ําฝนเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 40 

- หมูบานมีถังกัก
เก็บน้ําไวใชในชวง
ฤดูแลง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการกอสราง
ฝายน้าํลน ภายใน
ตําบล 

- เพ่ือเก็บกักน้ําไว
ใชในการเกษตร
และปศุสัตวใหกับ
ประชาชน 

- กอสรางฝายน้ํา
ลนในเขตพ้ืนที่
ตําบลหนองแวง 

8,200,000 
 

8,200,000 
 

8,200,000 
 

8,200,000 
 

8,200,000 
 

- ปริมาณน้ําเพ่ือ
ใชในการเกษตร
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
30 

- ประชาชนมี
น้ําไวใชอุปโภค       
-บริโภคได
ตลอดป 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

78 โครงการซอมแซม
ฝายน้าํลน ภายใน
ตําบล 

- ปรับปรุงซอม 
แซมฝายน้าํลนให
ใชการไดดีสามารถ
เก็บกักน้ําไวใชได 

- ซอมแซมฝายน้ํา
ลนที่มีอยูแลวใหดี
ดังเดิม 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

- ปริมาณฝายน้าํ
ลนที่สามารถกัก
เก็บน้ําเพ่ิมมาก
ข้ึนรอยละ 50 

- ประชาชนมี
น้ําไวใช
อุปโภค-บริโภค  
ไดตลอดป 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา  
พรอมฝาปด 
ภายใน บ.หนอง
แวง  ม.1 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรองระบาย
น้ํา  พรอม  ฝาปด  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ทวมขัง
ระบายไดดีข้ึน
รอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

80 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา  
คสล. ภายใน      
บ.หนองขาม  ม.2 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรองระบาย
น้ํา  คสล. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ทวมขัง
ระบายไดดีข้ึน
รอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

81 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา  
คสล. ภายใน      
บ.สรางแกว  ม.3 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรองระบาย
น้ํา  คสล.  บ.สราง
แกว  ม.3. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ทวมขัง
ระบายไดดีข้ึน
รอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา  
คสล. ภายใน    
บ.โคกกลาง  ม.4 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายน้ํา คสล. 
 บ.โคกกลาง  ม.4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ทวมขัง
ระบายไดดีข้ึน
รอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

83 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา  
คสล. ภายใน   
บ.โนนชาด  ม.5 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายน้ํา  คสล. 
บ.โนนชาด  ม.5 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ทวมขัง
ระบายไดดีข้ึน
รอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

84 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา  
คสล. ภายใน  
 บ.คําไผ  ม.6 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายน้ํา  คสล. 
บ.คําไผ  ม.6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ทวมขัง
ระบายไดดีข้ึน
รอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 โครงการกอสราง
รองระบายนํ้า  คสล. 
ภายใน   
บ.หนองผาออม ม.7 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายนํ้าใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายนํ้า  
บ.หนองผาออม ม.7 

500,000  500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบายนํ้า
ทีท่วมขังระบายได
ดีข้ึนรอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายนํ้า คสล. 
และระบายนํ้าได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

86 โครงการกอสราง
รองระบายนํ้า  คสล. 
ภายใน  
 บ.โนนชาด  ม.8 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายนํ้าใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายนํ้า  คสล. 
บ.โนนชาด  ม.8 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ระบบระบายนํ้า
ทีท่วมขังระบายได
ดีข้ึนรอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายนํ้า คสล. 
และระบายนํ้าได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

87 โครงการกอสราง
รองระบายนํ้า   
คสล. ภายใน   
บ.หนองแวง  ม.9 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายนํ้าใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายนํ้า  คสล. 
บ.หนองแวง  ม.9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบายนํ้า
ทีท่วมขังระบายได
ดีข้ึนรอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายนํ้า คสล. 
และระบายนํ้าได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา   
คสล. ภายใน  
บ.พรสวรรค ม.10 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายน้ํา คสล. 
บ.พรสวรรค ม.10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ทวมขัง
ระบายไดดีข้ึน
รอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

89 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา  
 คสล. ภายใน   
บ.ดงคําพัฒนา 
ม.11 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายน้ํา  คสล. 
บ.ดงคําพัฒนา 
ม.11 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ทวมขัง
ระบายไดดีข้ึน
รอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

90 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา 
คสล. ภายใน บ.
หนองผาออม  
ม.12 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายน้ํา  คสล. 
บ.หนองผาออม  
ม.12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ทวมขัง
ระบายไดดีข้ึน
รอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา   
คสล. ภายใน  
บ.ประชาสามัคคี 
ม.14 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายน้ํา คสล. 
บ.ประชาสามัคคี 
ม.14 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ระบบระบายน้ําที่
ทวมขังระบายไดดี
ข้ึนรอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

92 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา  
 คสล. ภายใน   
บ.โนนชาด  ม.15 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายน้ํา  คสล. 
บ.โนนชาด  ม.15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบายน้ําที่
ทวมขังระบายไดดี
ข้ึนรอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

93 โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา 
คสล. ภายใน      
บ.หนองแวง  
ม.16 

- เพ่ือแกไขปญหา
การระบายน้ําใน
หมูบานไดสะดวก 

- กอสรางรอง
ระบายน้ํา  คสล. 
บ.หนองแวง  
ม.16 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ระบบระบายน้ําที่
ทวมขังระบายไดดี
ข้ึนรอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายน้ํา คสล. 
และระบายน้ําได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 โครงการกอสรางหอ
กระจายขาว ภายใน
ตําบล 

- เพ่ือสงเสริมการ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการใหกับประ 
ชาชนในชมุชน 

- กอสรางหอ
กระจายขาวภายใน
หมูบานในเขต
รับผิดชอบ  อบต.
หนองแวง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐0,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐0,๐๐๐ ประชาชนใน 
พ้ืนที่รูขอมูล
ขาวสารเพ่ิมข้ึน
รอยละ 60 

- ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการไดรวดเร็ว 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

95 โครงการปรับปรุง
และซอมแซมหอ
กระจายขาวภายใน
ตําบล 

- เพ่ือสงเสริมการ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการใหกับ 
ประชาชนในชมุชน 

- ซอมแซมหอ
กระจายขาวภายใน
หมูบานในเขต
รับผิดชอบ อบต. 
หนองแวง 

5๐๐,๐๐๐ 5๐0,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐0,๐๐๐ ประชาชนใน 
พ้ืนที่รูขอมูล
ขาวสารเพ่ิมข้ึน
รอยละ 60 

- ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการไดรวดเร็ว 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

  

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการขยายเขต

ระบบจําหนายไฟฟา

สาธารณะ ภายใน

ตําบล 

- เพ่ือใหมกีระแส 
ไฟฟาใชในชุมชน 
- เพ่ือใหมีแสงสวาง
ในยามกลางคืนลด
ปญหาโจรกรรม 

- ติดตั้งไฟฟาสา 
ธารณะ 
- ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะภายใน
เขตรับผิดชอบของ
อบต. หนองแวง 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะเพ่ิมข้ึน
รอยละ 30 ตอป 

- ชุมชนมีแสง
สวางเพียงพอใน
ยามคํ่าคืน 
- ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากโจรกรรม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

97 โครงการกอสราง
สหกรณรานคาชมุชน 
ภายในตําบล 

- เพ่ือใหมีสหกรณ
รานคาในตาํบล 

- กอสรางอาคาร
รานคาสหกรณ 
ในตําบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - มีรานคาที่เปน
ของประชาชน
เพ่ิมมากข้ึนรอย
ละ 40  

- ประชาชนไดซื้อ
สินคาในชมุชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

98 โครงการกอสราง 
หรือปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค 
ภายในตําบล 

- เพ่ือใชเปนที่ประ 
ชุมสมัมนาหรือจัด
กิจกรรมอ่ืน ๆ ใหกับ
ประชาชนหรือหนวย 
งานตางๆ 

- กอสรางศาลา
เอนกประสงค 
- ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค 

900,000 
  

900,000 900,000 
  

900,000 
  

900,000 - ประชาชนไดรับ
ประโยชนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 80 

- ประชาชนมี
สถานทีท่ํา
กิจกรรมตาง ๆใน
หมูบาน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

99 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงสูง ภาย 

ในตําบล 

- ขยายเขตไฟฟา 
แรงสูงใหเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน 

- ขยายเขตไฟฟา 
แรงสูง ภายใน
ตําบล 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ประชาชนใน
พ้ืนที่ไดใชไฟฟา 
เพียงพอกับความ
ตองการ 
-เขตไฟฟาไดรับ
การขยายเพ่ิมข้ึน
รอยละ 40 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลและ
พ้ืนที่ใกลเคียงมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนภายใน
ตําบล 

- เพ่ือความสะอาด
เปนระเบียบเรียบ 
รอย      
  - เพ่ือปรับปรุง
อาคารสถานที่ตลอด
ส่ิงกอสรางตางๆให
อยูในสภาพที่พรอม
ใชงาน 

- ที่สาธารณะ
ตําบลหนองแวง
เชน อาคาร 
สถานที่ภายใน 
อบต.หนองแวง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - พ้ืนที่ตําบลหนอง
แวงไดรับการ
ปรับปรุงมากข้ึน
รอยละ 60 

- อาคารสถานที่
สะอาดเรียบรอย   
งามตา-สถานที่
สาธารณะประ 
โยชนอยูในสภาพ
ที่ดี และเกดิ
ประโยชนสูงสุดกบั
ประชาชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 โครงการซอมแซมอาง
เกบ็นํ้าเพ่ือการเกษตร 
ภายในตําบล 

- ปรับปรุงซอมแซม
อางเกบ็นํ้าใหใชการได
ดีสามารถเกบ็กกันํ้าไว
ไดตลอดป 

- ซอมแซมอางเกบ็
นํ้าที่มอียูแลวใหดี
ดังเดิมมีสภาพดี
สามารถกักเกบ็นํ้าได 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - มีปริมาณนํ้าเพ่ือ
การเกษตรเพ่ิมข้ึน
รอยละ 30 

- ประชาชนมีนํ้า
ไวใชเพียงพอกบั
ความตองการ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

102 โครงการกอสรางตลาด 
ชุมชนเพ่ือการเกษตร 
ภายในตําบล 

- เพ่ือใหมีตลาด
ชุมชนในการขาย
สินคาที่เกษตรกรได
ผลิตหรือปลูกนํามา
ขาย 

- กอสรางลานตลาด
ชุมชนในตําบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - เกษตรกรมีพ้ืนที่
จําหนายสินคาเพ่ิม
มากข้ึนรอยละ 
50 

- ประชาชนได
ซ้ือสินคาใน
ชุมชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

103 โครงการกอสรางทอ

เหล่ียม ภายในตําบล 

- เพ่ือกอสรางทอ
เหล่ียมลดปญหานํ้า
ทวมและกัดเซาะ
ถนน 
 

- กอสรางทอเหล่ียม  
คสล.ถนนเพ่ือ
การเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ลดอุบตัิเหตบุน
ทองถนน 
- ลดปญหานํ้าทวม
ขังและการจัดเซาะ
ถนนลงไดรอยละ 
40 

- ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
ปลอดภัย 
- ลดปญหานํ้าทวม
ขัง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

104 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน คสล.
สาย บ.หนองแวง 
ม.9  - เทศบาล
สมเด็จ 
 

- เพ่ือเปนเสนทาง
คมนาคมและขนสง
ผลผลิตของเกษตร
ออกสูตลาดได
สะดวกและปลอด 
ภัย 
- ลดปญหาการเกดิ
อบุัตเิหต ุ

- เสริมผิวลาดยาง
แอสฟสทติด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ปญหาอบุตัิเหตุใน
พ้ืนที่ลดลงรอยละ 
60 
- การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตวัข้ึนรอยละ 
50 

- ราษฎรไดมี
เสนทางการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 แบบ ผ.๐2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง  

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง เสน 
สรางแกว - สรางทอ 
บ.สรางแกว  ม.13 

- เพ่ือเปนเสนทาง
คมนาคมและขนสง
ผลผลิตของเกษตร
ออกสูตลาดได
สะดวกและปลอด 
ภัย 
- ลดปญหาการเกดิ
อบุัตเิหต ุ

- กอสราง
ถนนลาดยางความ
กวางผิวจราจร 6 
เมตรไหลทางลาด
ยางขางละ1 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ปญหา
อบุัตเิหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรคลองตวั
ข้ึนรอยละ 50 

- ราษฎรไดมี
เสนทางการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

106 โครงการขุดลอก
แหลงนํ้า เพ่ือ
การเกษตรภายใน
ตําบล 

- เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าใชใน
การเกษตร 

- ขุดลอกลําหวย          
/ หนองคลอง / 
บงึ 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - มีนํ้าเพ่ือใชใน
การเกษตรเพ่ิม
มากข้ึนรอยละ 
40 

- เพ่ือให
ประชาชนมี
แหลงนํ้าใชใน
การเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107 โครงการกอสราง

ลานกีฬาเอนก 

ประสงคภายใน 

ตําบล 

- เพ่ือใหเยาวชนไดมี
ลานกีฬาเพ่ือออก
กําลังกาย 

- กอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค 
ภายใน ต.หนองแวง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - สงเสริมการ
เลนกีฬาใน
พ้ืนที่ไดรอยละ 
60 

- เพ่ือใหเยาวชน
ไดมีลานกีฬาเพ่ือ
ออกกําลังกาย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

108 โครงการกอสราง
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ ภายใน
ตําบล 

- เพ่ือแกไขปญหา
การขาดแคลนนํ้า
อปุโภค   
- บริโภคของประ 
ชาชน 

- กอสรางระบบ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญภายในตําบล 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - มีปริมาณนํ้า
สะอาดใช
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
60 

- ประชาชน  
ชุมชนที่อยู
ใกลเคียงไดใชนํ้า
อปุโภค-บริโภคได
อยางเพียงพอ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

109 โครงการปรับปรุง
ทอเมนทระบบ
ประปาภายใน
ตําบล 

- เพ่ือแกไขปญหา
การใชนํ้าประปาใน
หมูบานภายในตําบล 

- วางทอเมนทระบบ
ประปาหมูบานใหม
ทัง้หมด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - มีปริมาณนํ้า
สะอาดใช
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
60 

- ประชาชนไดใช
นํ้าอยางสะดวก
และทัว่ถึง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110 โครงการกอสราง
ระบบประปาบาดาล 
ภายในตําบล 

- เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าอปุโภค     
-บริโภคของประชาชน 

-กอสรางระบบ
ประปาบาดาล
ภายในตําบล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - มีปริมาณนํ้า
สะอาดใชเพ่ิมข้ึน
รอยละ 60 

- ประชาชน  
ชุมชนที่อยู 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

111 โครงการกอสรางปาย 
แนวเขตพ้ืนที ่ภายใน
ตําบลหนองแวง 

- เพ่ือใหทราบแนวเขต
พ้ืนที ่

- มีปายแนวเขตที่
ชัดเจน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนไดรับ
ประโยชนและมี
ความพึงพอใจรอย
ละ 70 

- ประชาชน
ไดรับประโยชน
และมีความพึง
พอใจรอยละ 
70ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก จากปาย
แนวเขต 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112 โครงการกอสรางร้ัว 

อบต.หนองแวง 

- เพ่ือใหทราบแนวเขต
พ้ืนที่ภายใน อบต.
หนองแวง 
- ปองกันการรุกลํ้าเขต
พ้ืนที่สาธารณะ 

-ประชาชนทราบร้ัว
แนวเขตพ้ืนที่ภาย 
ในตําบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - การรุกลํ้าพ้ืนที่
ในเขต อบต. 
70% 

- ปองกันการรุก
ลํ้าแนวเขตพ้ืนที่ 
อบต.หนองแวง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

113 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังบด
อัดแนนเช่ือมระหวาง
ตําบล ระหวาง 
บ.โนนชาด  ม.8         
ต.หนองแวง ถึง ตาํบล
นามะเขือ 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช 
เปนเสนทางคมนาคม
เช่ือมติดตอระหวาง
ตําบลและขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอดัแนน  ขนาด
กวาง    6 ม. ยาว  
3  กม. 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - ปญหาอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ลดลงรอยละ 
60 
- การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตัวขึ้นรอยละ 
50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังแนว
เขตใชในการ
สัญจรไปมา 
ไดสะดวก 
ปลอดภัยและลด
ปริมาณการ
เสียหายของ
สินคาทาง
การเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

114 โครงการขุดลอกหนอง

เปา บ.โนนชาด  ม.5 

-เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าใชในอปุโภค
และเพียงพอตอการ
ทําเกษตรกรรม 

- ขุดลอกหนองเปา 
บ.โนนชาด  ม.5 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือการ 
เกษตรเพ่ิมข้ึน
รอยละ 40 

- เพ่ือใหประชาชน
มีแหลงนํ้าใชใน
อปุโภคและ
เกษตรกรรม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

115 โครงการขุดลอกหนอง
เมก็ บ.โคกกลาง  ม.4 

- เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าใชในอปุโภค 
และเพียงพอตอการใช
เพ่ือการเกษตร 

- ขุดลอกหนองเมก็ 
บ.โคกกลาง  ม.4 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือการ 
เกษตรเพ่ิมข้ึน
รอยละ 40 

- เพ่ือใหประชาชน
มีแหลงนํ้าใชใน
อปุโภค และ
เพียงพอตอการทาํ
เกษตรกรรม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

   147 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

116 โครงการขุดลอกหวย

คําเข  บ.สรางแกว 

ม.3 

-เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าใชใน
อปุโภคและเพียงพอ
ตอการทําเกษตร 
กรรม 

- ขุดลอกหนองคําเข 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ประชาชนมีน้ําใช
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมขึ้นรอยละ 40 

- เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําใชใน
อุปโภคและ
เกษตรกรรม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

117 โครงการขุดลอก       
ลําหวยคําคู   
บ.โคกกลาง  ม.4 

- เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าใชในอปุ 
โภค และเพียงพอ
ตอการใชเพ่ือการ 
เกษตร 

- ขุดลอกหนอง  
ลําหวยคําคู  ม.4 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึนรอยละ 40 

- เพ่ือใหประชาชน
มีแหลงนํ้าใชใน
อปุโภค และ
เพียงพอตอการทาํ
เกษตรกรรม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

118 โครงการขุดลอก

หนองคําววัเนา       

บ.หนองผาออม 

ม.12 

-เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าใชใน
อปุโภคและเพียงพอ
ตอการทํา
เกษตรกรรม 

- ขุดลอกหนองคํา

ววัเนา บ.หนอง

ผาออม ม.12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ประชาชนมีน้ํา
ใชเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมขึ้นรอยละ 
40 

- เพ่ือใหประ 
ชาชนมีแหลงน้ํา
ใชในอุปโภคและ
เกษตรกรรม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

119 โครงการกอสราง
อาคารที่ทําการ
ผูบริหาร อบต.
หนองแวง 

- เพ่ือใชในการทํา
กิจการสภาและใช
ประชุม 

- กอสรางอาคารที่
ทําการผูบริหาร 
อบต.หนองแวง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - เพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพในการ
บริการประชา 
ชนและประชา 
ชนผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ
รอยละ 90 

- เพ่ือใชในงาน
กิจการสภา
ตางๆและใชใน
การประชุม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง  

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

120 โครงการซอมแซม
ถนน ลูกรังสายรอบ
หนองสาธารณะ
ภายในตําบล 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ที่มาตรฐานใชเปน
เสนทางคมนาคม 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังรอบหนองคู
ทดใหไดมาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนผูใชถนน
มีความพึงพอใจรอย
ละ 50 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลและพ้ืนที่
ใกลเคียงไดรับความ
สะดวกในการใช
ถนน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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   รายละเอียดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 โครงการกอสราง
หรือขยายเขต
ประปาหอถังสูง 
ภายใน  บ.ประชา
สามัคคี  ม.14 

- กอสรางหรือขยาย
เขตประปาหอถังสูง
ใหเพียงพอกบัความ
ตองการของ
ประชาชน 

- กอสรางหรือ
ขยายเขตประปา
หอถังสูง 
บ.ประชาสามัคคี  
ม.14 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนใน
พ้ืนที่มีนํ้าสะอาด
ไวสําหรับอปุโภค 
บริโภคเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 40 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลมีนํ้า
สะอาดใชอปุโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

122 โครงการกอสราง
ระบบประปา 
ภายใน บ.โนนชาด  
ม.8 

- กอสรางหรือขยาย
เขตประปาหอถังสูง
ใหเพียงพอกบัความ
ตองการของ
ประชาชน 

- กอสรางระบบ
ประปา  
บ.โนนชาด  ม.8 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนใน
พ้ืนที่มีนํ้าสะอาด
ไวสําหรับอปุโภค 
บริโภคเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 40 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลมีนํ้า
สะอาดใชอปุโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

123 โครงการกอสรางหรือ
ขยายเขตประปาหอถัง
สูง ภายใน บ.โนนชาด  
 ม.15 

- กอสรางหรือขยาย
เขตประปาหอถังสูง
ใหเพียงพอกบัความ
ตองการของประ 
ชาชน 

- กอสรางหรือขยาย
เขตประปาหอถังสูงบ.
โนนชาด  ม.15 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนใน
พ้ืนที่มีนํ้าสะอาด
ไวสําหรับอปุโภค
เพ่ิมข้ึนรอยละ 40 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลมีนํ้า
สะอาดใชอปุโภค
บริโภคอยางเพียง 
พอ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

124 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบสระนํ้า
สาธารณะ ภายใน
ตําบล 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบสระนํ้า
สาธารณะเปนที่
พักผอนสวยงามรม
ร่ืน 

- สระนํ้าสาธารณะ
ภายในตําบลหนอง
แวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความพึง
พอใจรอยละ 90 

- ประชาชนมีพ้ืนที่
พักผอนและออก
กําลังกายตลอกจน 
ทํากิจกรรมตางๆ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการขุดลอกหนอง
นํ้าสาธารณะเพ่ือ
อปุโภค-บริโภค และ
การเกษตร หนองชาด  
บ.โนนชาด  ม.5  

- ขุดลอกหนองนํ้าเพ่ือ
ใชอปุโภค-บริโภค 
และเพ่ือการเกษตรให
เพียงพอ 

- หนองนํ้า
สาธารณะภายใน 
บ.โนนชาด  ม.5 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนใน
พ้ืนที่มีนํ้าเพ่ือใช
เพ่ืออปุโภค-
บริโภค เพ่ิมข้ึน
รอยละ 40 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่มีนํ้าอปุโภค
บริโภคใชเพียงพอ
ตอความตองการ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

126 โครงการกอสรางทอ
ระบายนํ้า คสล. 
ภายในตําบลหนอง
แวง 

- เพ่ือระบายนํ้าไมให
ทวมขังตามถนน 
- เพ่ือลดปญหาการ
ชํารุดของถนนจากการ
กัดเซาะของนํ้า 

- วางทอระบายนํ้า
ทกุหมูบานภายใน
ตําบลหนองแวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ลดอุบตัิเหตุได
รอยละ 40 
- ยืดอายุของถนน
ไดรอยละ 50 

- นํ้าไมทวมขังตาม
ถนนประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

    153 

แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ

โค 
รงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

127 โครงการกอสราง

คลองสงนํ้า คสล. จาก

อางเกบ็นํ้า ลงสูพ้ืนที่

การเกษตร ภายใน  

บ.โคกกลาง  ม.4 

- เพ่ือนํานํ้ามาใชใน
การทํานาขาว และทํา
การเกษตรอื่นๆ 

- ทําคลองสงนํ้า
ในพ้ืนที ่
บ.โคกกลาง ม.4 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 

- ประชาชนมีนํ้า
เพียงพอในการทํา
เกษตรกรรม 
- ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

128 โครงการกอสราง

คลองสงนํ้า คสล. จาก

อางเกบ็นํ้า ลงสูพ้ืนที่

การเกษตร ภายใน  

บ.พรสวรรค  ม.10 

- เพ่ือนํานํ้ามาใชใน
การทํานาขาว และทํา
การเกษตรอื่นๆ 

- ทําคลองสงนํ้า
ในพ้ืนที ่
บ.โคกกลาง ม.4 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 

- ประชาชนมีนํ้า
เพียงพอในการทํา
เกษตรกรรม 
- ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

    154 

แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ

โค 
รงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

129 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่
สาธารณะภายตําบล 

- เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่
เปนตลาด 
- ประชาชนมีตลาด
จําหนายสินคา 

- ปรับปรุงพ้ืนที่
สาธารณะ
ภายในตําบล
หนองแวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนมีพ้ืนที่
จําหนายสินคา
เกษตรเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมีที่
จําหนายสินคา 
- ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

130 โครงการปรับปรุงตอ

เติมทีท่ําการ อบต.

หนองแวง 

- เพ่ือปรับปรุงตอเตมิ
อาคารที่ทําการ อบต.
หนองแวง ใหมีสภาพด ี

- กอสรางอาคาร
ทีท่ําการ อบต.
หนองแวงใหมี
สภาพดีข้ึน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
เวลามาติดตอ
ราชการและมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 80 
 

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
เวลามาติดตอ
ราชการและมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 80 
 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

   155 
แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

131 โครงการกอสรางซุม

ประตทูางเขาหมู 

บานภายในตําบล 

- เพ่ือจัดทําซุมประตู
ทางเขาหมูบาน 

- ทําซุมประตู
ทางเขาหมูบาน
ภายในตําบลหนอง
แวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจรอย
ละ 70 

-เพ่ือความสวยงาม
และเปนอันหน่ึง
อันเดียวกันทัง้
ตําบล     -เพือ
บอกช่ือบาน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     156 
แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

132 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง เช่ือม
ระหวางตําบล 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ที่ไดรับมาตรฐานใช
ในการคมนาคม 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังเช่ือม
ระหวางตําบล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ปญหาอบุตัิเหตุใน
พ้ืนที่ลดลงรอยละ 
60 
- การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตวัข้ึนรอยละ 
50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังทีไ่ดมาตรฐาน
ไวสัญจรไปมา
ประชานไดรับคาม
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    157 

แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

133 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางเสน      
บ.ดงคาํ ถึง ต.ภูปอ 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนลาดยางที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไป
มา 

- กอสราง
ถนนลาดยางเสน 
บ.โนนชาด ผาน 
บ.ดงคาํถึงตาํบลภู
ปอ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ60 
- การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตวัข้ึนรอย
ละ 50 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 
- เพ่ือขนถาย
สินคาการเกษตร
ออกสูตลาดได
ทันเวลา 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

134 โครงการปรับปรุงศูนย
การเรียนชุมชน 

- เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ศูนยการเรียนชุมชน  
เพ่ือใชในการเรียน
ชุมชนภายในตําบล 

- ปรับปรุงศูนย
การเรียนชุมชนใน
ตําบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนมีการ
เรียนรู และความ
พึงพอใจเพ่ิมข้ึน
รอยละ 79 

- ประชาชนมี
สถานที่ในการ
เรียนหนังสือและ
ฝกอบรมอาชีพ
เสริม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

    158   

แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

135 โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารเรียนเพ่ือสงเสริม
การศกึษาศูนยพัฒนา
เดก็เล็ก 

- ใหเดก็นักเรียนมีศูนย
พัฒนาเดก็เล็กทีม่ี
มาตรฐาน 

- ปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเดก็
เล็ก 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
79 

- เด็กมีสถานทีใ่น
การเรียนหนังสือที่
สะดว,ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

136 โครงการติดตัง้เคร่ือง
กรองนํ้าใส ภายใน
หมูบาน เพ่ืออปุโภค - 
บริโภค  

- เพ่ือใหประชาชนได
ใชนํ้าที่สะอาดสําหรับ
การอปุโภค-บริโภค 

- ติดตั้งเคร่ืองกรอง
นํ้าใสใหครบทกุ
หมูบาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนใน
พ้ืนที่มีนํ้าสะอาด
ใชในการอปุโภค
บริโภคเพ่ิมข้ึน
รอยละ 50 

- ประชาชนใน
ตําบลมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

137 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 

- เพ่ือใหมบีอบาดาลไว
ใชเพ่ือการเกษตร 

- ขุดเจาะบอบาดาล
ในตําบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - เกษตรกรมีนํ้า
ไวใชในการทํา
การเกษตร

เพ่ิมขึ้นรอยละ 
40 

- เกษตรกรมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

159     
แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

138 โครงการกอสรางลาน 
คสล.เอนกประสงค 
บ.พรสวรรค  ม.10 

เพ่ือใหประชาชนได
มีลาน คสล.ภายใน
หมูบาน 

- กอสรางลาน คสล.
เอนกประสงค 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ใหประชาชนมีลาน 
คสล. ใชภายในหมู 
บาน 

- ประชาชนไดมี
ลานเพ่ือทํา
การเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

139 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเสริมระบบ
ประปาเดิม 
บ.สรางแกว   ม.3           

- เพ่ือแกไขปญหา
การใชนํ้าประปาใน
หมูบาน 

- ขุดเจาะบอบาดาล
เสริมระบบประปา
เดิม บ.สรางแกว   
ม.3                        

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - มีปริมาณนํ้า
สะอาดใช เพ่ิมข้ึน
รอยละ 60 

- ประชาชนไดใช
นํ้าอยางสะดวก
และทัว่ถึง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

140 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเสริมระบบ
ประปาเดิม  
บ.โนนชาด  ม.8           

- เพ่ือแกไขปญหา
การใชนํ้าประปาใน
หมูบาน 

- ขุดเจาะบอบาดาล
เสริมระบบประปา
เดิม บ.สรางแกว   
ม.3                        

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - มีปริมาณนํ้า
สะอาดใช เพ่ิมข้ึน
รอยละ 60 

- ประชาชนไดใช
นํ้าอยางสะดวก
และทัว่ถึง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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แบบ ผ.๐2 



     รายละเอียดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง  

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

141 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเสริมระบบ
ประปาเดิม  
บ.หนองผาออม ม.12           

- เพ่ือแกไขปญหา
การใชนํ้าประปาใน
หมูบาน 

- ขุดเจาะบอบาดาล
เสริมระบบประปา
เดิม 
บ.สรางแกว ม.3                        

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - มีปริมาณนํ้า
สะอาดใช เพ่ิมข้ึน
รอยละ 60 

- ประชาชนไดใชนํ้า
อยางสะดวกและ
ทัว่ถึง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

142 โครงการซอมแซมฝาย
นํ้าลนหวยขัวแดง  

- เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าใชใน
อปุโภคบริโภคและ
เพียงพอตอการใช
เพ่ือการเกษตร 

- ซอมแซมฝายนํ้า
ลนหวยขัวแดง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึนรอยละ 40 

- เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าใชใน
อปุโภค และ
เพียงพอตอการทาํ
เกษตรกรรม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143 โครงการกอสรางอาง
ลางหนา แปรงฟง 
ศพด. โคกกลาง  ม.4 

- กอสรางอางลาง
หนาภายใน ศพด. 
ภายในตําบลหนอง
แวง 

- กอสรางอางลาง
หนาภายใน ศพด. 
โคกกลาง  ม.4 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - นักเรียนใน 
ศพด. มีอางลาง
หนา 100% 

- ศพด.มีอางลาง
หนาทีไ่ดมาตรฐาน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      162   
แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

144 โครงการปรับปรุงตอ 
เติม ศูนยพัฒนาเดก็
เล็ก  หนองผาออม 

- เพ่ือปรับปรุงตอ
เติมศูนยฯใหเพียง 
พอกบัความตองการ 

- ปรับปรุงศูนย
พัฒนาเดก็เล็กให
ไดมาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจมากกวา 
70% 
- เด็กกอนวัยเรียนบาน
หนองแวง 100% มีที่
เรียนที่ไดรับมาตรฐาน 

-มีศูนยพัฒนาเดก็
เล็กทีไดมาตรฐาน
และเพียงพอกบั
ความตองการของ
ประชาชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

145 โครงการกอสราง
รองระบายนํ้า คสล.
พรอมเหล็กแบบผา
ซีก ภายในตําบล 

- เพ่ือระบายนํ้า
ไมใหทวมขังตาม
ถนน และเพ่ือลด
ปญหาการชํารุดของ
ถนนจากการกัด
เซาะของนํ้า 

- ระบายนํ้าใน
ชุมชนและพรอม
บอ คสล. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - ลดปญหากดัเซาะ
ถนนไดรอยละ 40  
- ยืดอายุการใชงาน
ของถนนรอยละ70 

- นํ้าไมทวมขังตาม
ถนนประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

   163 
แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

146 โครงการปรับปรุง
ศาลาเอนกประสงค 
ภายในตําบล 

-เพ่ือปรับปรุงศาลา
กลางบานใหคง
สภาพพรอมใชงาน 

-ปรับปรุงศาลา
กลางบานในหมู
บานหนองแวง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนรอยละ
๙๐ไดรับประโชยน
ในการใชพ้ืนที ่

-ประชาชนมีพ้ืนทีท่ํา
กิจกรรมตางๆ 
-ประชาชนมีความ
รักสามัคคีเพ่ิมข้ึน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

147 โครงการปรับปรุงพ้ืน
รอบบริเวณอาคาร
สํานักงาน  อบต. 
หนองแวง 

- เพ่ือบริหารจัดการ
พ้ืนที่ภายใน
สํานักงานใหเกิด
ประโยชนไดสูงสุด
แกประชาชน 

- ปรับปรุงพ้ืนรอบ
บริเวณอาคาร
สํานักงาน 

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในเวลา
มาติดตอราชการ
และมีความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 80 

- เพ่ือความสะดวก
ในเวลามาติดตอ
ราชการและมีความ
พึงพอใจ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

148 โครงการกอสรางโดม
คลุมลาน
เอนกประสงค  
บ.ดงคาํพัฒนา  ม.11 

-เพ่ือกอสรางโดม
คลุมลาน
เอนกประสงค 
กลางบานใหคง
สภาพพรอมใชงาน 

- กอสรางโดมคลุม
ลานเอนกประสงค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรอยละ
๙๐ไดรับประโชยน
ในการใชพ้ืนที ่

-ประชาชนมีพ้ืนทีท่ํา
กิจกรรมตางๆ 
-ประชาชนมีความ
รักสามัคคีเพ่ิมข้ึน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

               

 

 

 

   164 
แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

149 โครงการกอสรางโดม
คลุมลานเอนกประสงค  
บ.พรสวรรค  ม.10 

-เพ่ือกอสรางโดม
คลุมลานเอนก 
ประสงค กลางบาน
ใหคงสภาพพรอมใช
งาน 

- กอสรางโดมคลุม
ลานเอนกประสงค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรอยละ
๙๐ไดรับประ
โชยนในการใช
พ้ืนที ่

-ประชาชนมีพ้ืนทีท่ํา
กิจกรรมตางๆ 
-ประชาชนมีความ
รักสามัคคีเพ่ิมข้ึน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

150 โครงการจัดทําแผนที่
ระวางแนวเขต ภายใน
ตําบล 

- เพ่ือทีจ่ะไดทราบ
ถึงแนวเขตของพ้ืนที่
ตําบลและแนวเขต
พ้ืนที่ตําบลใกลเคียง 

- จัดทําแผนที่และ
แนวเขตของตําบล
หนองแวงใหถูก 
ตอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - พ้ืนที่แนวเขต
แผนที่ระวางที่
ชัดเจนข้ึนคิดเปน
รอยละ 80 

- เพ่ือทีจ่ะไดทราบ
ถึงแนวเขตของพ้ืนที่
ตําบลและแนวเขต
พ้ืนที่ตําบลใกลเคียง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

  165 
แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

151 โครงการติดตัง้กลอง
วงจรปดในจุดเส่ียง
ภายในตําบล 

- ลดปญหาการลัก
ขโมยปญหายาเสพติด
ตลอดจนอบุตัิเหต ุ
บนทองถนน 

ติดตัง้กลองวงจรปด
ภายในเขตพ้ืนที่     
ต.หนองแวง 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - การเกดิ
อบุัตเิหตุยาเสพ
ติด/ลักขโมยใน
พ้ืนที่ลดลง  
รอยละ3๐ 

- ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

152 
 

โครงการกอสรางร้ัว
รอบศูนยพัฒนาเดก็
เล็ก บ.สรางแกว 

- เพ่ือเปนแนวเขตของ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
- ปองกันอันตรายที่จะ
เกดิกบัเดก็ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ -  รอยละ 90 
ของศูนยพัฒนา
เดก็เล็กมีร่ัวรอบ
ศูนย 

-เพ่ือเปนแนวเขน
ของศูนยพัฒนา
เดก็เล็ก 
-เด็กๆปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

153 โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาเดก็เล็กบาน
หนองแวง 

- เพ่ือกอสรางศูนยฯ
ใหเพียงพอกบัความ
ตองการ 

- กอสรางศูนยพัฒนา
เดก็เล็กใหไดมาตรฐาน 

1,80๐,๐๐๐ 1,80๐,๐๐๐ 1,80๐,๐๐๐ 1,80๐,๐๐๐ 1,80๐,๐๐๐ เดก็กอนวัยเรียน 
 100% มีที่
เรียนที่ไดรับ
มาตรฐาน 

- มีศูนยพัฒนาเดก็
เล็กทีไดมาตรฐาน
และเพียงพอกบั
ความตองการของ
ระชาชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

154 โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาเดก็เล็กบาน
สรางแกว 

- เพ่ือกอสรางศูนยฯ
ใหเพียงพอกบัความ
ตองการ 

-กอสรางศูนยพัฒนา
เดก็เล็กใหไดมาตรฐาน 

1,80๐,๐๐๐ 1,80๐,๐๐๐ 1,80๐,๐๐๐ 1,80๐,๐๐๐ 1,80๐,๐๐๐ - เด็กกอนวัย
เรียน 
 100% มีที่
เรียนที่ไดรับ
มาตรฐาน 

- มีศูนยพัฒนาเดก็
เล็กทีไดมาตรฐาน
และเพียงพอกบั
ความตองการของ
ประชาชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

                     167 

แบบ ผ.๐2 



      รายละเอียดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

155 โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงสวนสุขภาพ 
หนองคทูด บานหนอง
แวง   

- เพ่ือใหชุมชนไดมทีี่
พักผอนหยอนใจ  
 และออกกําลังกาย 

- จัดสรางสวนสุข 
ภาพใหในพ้ืนที่ของ  
อบต. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ประชาชนรอย
ละ 70 มทีีอ่อก
กําลังกายและทาํ
กิจกรรมตางๆ 

- ชุมชนมีสวน
สุขภาพมีที่ออก
กําลังกายมทีี่
พักผอนหยอนใจ
กอใหเกิด
สุขภาพจิตที่ด ี

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                     168  

แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

156 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังบดอัด ภายใน
บานโนนชาด  ม.5 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
บดอดัใชเปนเสน 
ทางคมนาคมใน
หมูบาน 

- กอสรางถนนลูกรัง
บดอดั บานโนนชาด  
ม.5 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตวัข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวก  ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

157 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังบดอัด ภายใน
บานหนองผาออม  
ม.7 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
บดอดัใชเปน
เสนทางคมนาคมใน
หมูบาน 

- กอสรางถนนลูกรัง
บดอดั บานหนอง
ผาออม  ม.7  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตวัข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวก  ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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แบบ ผ.๐2 



          รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

158 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังบดอัด ภายใน
บานโนนชาด  ม.8 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
บดอดัใชเปนเสน 
ทางคมนาคมใน
หมูบาน 

- กอสรางถนนลูกรัง
บดอดั บานโนนชาด  
ม.8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตวัข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวก  ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

159 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังบดอัด ภายใน
บานสรางแกว  ม.13 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
บดอดัใชเปนเสน 
ทางคมนาคมใน
หมูบาน 

- กอสรางถนนลูกรัง
บดอดั บานสราง
แกว  ม.13 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตวัข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวก  ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

        

 

 

 

                      170 
แบบ ผ.๐2 



                  รายละเอียดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

160 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังรอบที่สาธารณะ
โคกเดก็นอย   
บ.โนนชาด  ม.8 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
รอบที่สาธารณะ 

- กอสรางถนนลูกรัง
รอบที่สาธารณะโคก
เดก็นอย บ.โนนชาด  
ม.8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตวัข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวก  ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

161 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพ่ือการ 
เกษตร บ.หนองแวง 
ม.9 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ไวใชเพ่ือการเกษตร 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร 
บ.หนองแวง ม.9 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
-การขนสงพืชผล
ทางการเกษตร
คลองตวัข้ึนรอย
ละ 50 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวก  ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

                          

 

 

                    

                   171 
แบบ ผ.๐2 



  

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

162 โครงการ
ซอมแซมถนน
ลูกรังหมูบาน 
บ.ดงคาํพัฒนา 
ม.11 

- เพ่ือซอมแซม
ถนนลูกรัง
ภายในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังภายใน
หมูบาน 
บ.ดงคาํพัฒนา 
ม.11 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ปญหา
อบุัตเิหตใุน
พ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
-การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตร
คลองตวัข้ึน
รอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใช
ในการสัญจร
ไปมาได
สะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

163 โครงการ
กอสรางอาคาร
เอนกประสงค 
รพ.สต. 

-เพ่ือกอสราง
อาคารเอนก 
ประสงค รพ.สต. 

-เพ่ือกอสราง
อาคาร
เอนกประสงค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ประชาชน
รอยละ90
ไดรับประ 
โยชนในการใช
พ้ืนที ่

-ประชาชนมี
พ้ืนที่ในการมา
รับบริการ รพ.
สต. 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

                                                                                       

 

 

                   172 
แบบ ผ.๐2 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

164 โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.ระหวาง
ถนนลาดยาง
เสนสรางแกว     
-หนองบอน ม.5 

- เพ่ือใหมีถนน  
คสล.ใชเปน
เสนทาง
คมนาคมได
สะดวกปลอดภัย 

- กอสรางถนน 
คสล.ระหวาง
ถนนลาดยางเสน
สรางแกว     -
หนองบอน ม.5 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมี
ถนนที่
มาตรฐาน
สะดวกในการ
ขนจายสัตว
เพ่ือการ 
เกษตรและ
จราจรไปมา 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

165 โครงการ
กอสรางรอง
ระบายนํ้า         
บ.สรางแกว 
ม.13 

- เพ่ือระบายนํ้า
ไมใหทวมขังตาม
ถนน และเพ่ือ
ลดปญหาการ
ชํารุดของถนน
จากการกัดเซาะ
ของนํ้า 

- กอสรางรอง
ระบายนํ้า         
บ.สรางแกว ม.13 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ลดปญหากดั
เซาะถนนได
รอยละ 40  
- ยืดอายุการ
ใชงานของ
ถนนรอยละ
70 

- นํ้าไมทวมขัง
ตามถนน
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

                   173 
แบบ ผ.๐2 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

166 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
คสล.ขางวัดสระ
เกษ  
บ.หนองผาออม 
ม.7 

- เพ่ือปรับปรุง
ถนน คสล.ขาง
วัดสระเกษ 

- ปรับปรุงถนน 
คสล. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ปญหา
อุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมา
ไดสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

167 โครงการ
ปรับปรุงถนน 
คสล.รอบ
หมูบาน ม.12 

- เพ่ือปรับปรุง
ถนน คสล.รอบ
หมูบาน ม.12 

- ปรับปรุงถนน 
คสล. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ปญหา
อุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมา
ไดสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

                   174 
แบบ ผ.๐2 



 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

168 โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.สายทาง
รอบวดัเวฬุนรา
ราม บ.คําไผ 
ม.6 

- เพ่ือใหประชา 
ชนมีถนน คสล. 
ที่ไดมาตรฐานใช
สัญจรไปมา 

- กอสรางถนน 
คสล.ภายใน
หมูบาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมี
ถนนที่
มาตรฐาน
สะดวกในการ
ขนจายสัตว
เพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

169 โครงการ
กอสรางถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรสายนาน
นายบุญศรี ม.2  
-นานางบุญชู 
ม.14-ถนนลูกรัง
สาย บ.ประชา
สามัคคี 

- เพ่ือใหมีถนน
ลูกรังทีไ่ดรับ
มาตรฐานใชใน
การคมนาคม 

- กอสรางถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรสายนาน
นายบุญศรี ม.2    
-นานางบุญชู 
ม.14-ถนนลูกรัง
สาย บ.ประชา
สามัคคี 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ปญหา
อบุัตเิหตใุน
พ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทางการ
เกษตร
คลองตวัข้ึน
รอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังทีไ่ด
มาตรฐานไว
สัญจรไปมา
ประชานไดรับ
คามสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

                   175 
แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

170 โครงการ
ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือ
การเกษตร สาย 
นานายไพศาล      
-หจก.ทรงวฒันะ 
บ.พรสวรรค 
ม.10 

- เพ่ือใหมีถนน
ลูกรังใชเปน
เสนทาง
คมนาคม และ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรได
มาตรฐาน 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ปญหา
อบุัตเิหตใุน
พ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทาง 
การเกษตร
คลองตวัข้ึน
รอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใช
ในการสัญจร
ไปมาได
สะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

171 โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซมถนน 
คสล.ภายใน
หมูบาน ม.11 

- เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมถนน 
คสล.ภายใน
หมูบาน ม.11 

- ปรับปรุงถนน 
คสล. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหา
อุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมา
ไดสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

                   176 
แบบ ผ.๐2 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

172 โครงการ
กอสรางถนน 
คสล.เสนหนา
โรงเรียน –ซุม
ประตวูดั ม.10 

- เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมถนน 
คสล.ภายใน
หมูบาน ม.10 

- ปรับปรุงถนน 
คสล. 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ปญหา
อุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนใชในการ
สัญจรไปมา
ไดสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

173 โครงการ
ซอมแซมถนน
ลูกรังสายหลัง
โรงเรียนแกว
เสด็จพิทยาคม 

- เพ่ือใหมีถนน
ลูกรังใชเปน
เสนทาง
คมนาคม และ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการ 
เกษตรได
มาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหา
อบุัตเิหตใุน
พ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
- การขนสง
พืชผลทาง 
การเกษตร
คลองตวัข้ึน
รอยละ 50 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใช
ในการสัญจร
ไปมาได
สะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

รวม 173  โครงการ - - 177,200,000 177,200,000 177,200,000 177,200,000 177,200,000 - - - 

                                                                            

 

                   177 

แบบ ผ.๐2 



  รายละเอียดโครงการพฒันา 
               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังหมูบาน บ.
สรางแกว ม.13 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช
เปนเสนทางคมนาคม
ในหมูบาน 

- กอสรางถนนลูกรัง 
เสนบานสรางแกว 
ม.13 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวก  ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริมการ
ปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

2 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร        
บ.หนองแวง ม.16 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรังใช
เปนเสนทางคมนาคม
ในหมูบาน 

- กอสรางถนนลูกรัง 
เสนบานหนองแวง 
ม.16 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมีถนน
ลูกรังใชในการ
สัญจรไปมาได
สะดวก  ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริมการ
ปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

3 โครงการวางทอ
ระบายนํ้า คสล. 
พรอมบอพัก  
บ.หนองแวง ม.1 

-เพ่ือใหมทีอระบายนํ้า 
คสล. พรอมบอพัก 

-วางทอระบายนํ้า 
คสล. พรอมบอพัก บ.
หนองแวง ม.1 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 - ระบบระบายนํ้า
ทีท่วมขังระบายได
ดีข้ึนรอยละ 75 

- หมูบานมีรอง
ระบายนํ้า คสล. 
และระบายนํ้าได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริมการ
ปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

4 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล. พรอมบอพัก  
บ.โคกกลาง  ม.4 

-เพ่ือใหมีทอระบายน้ํา 
คสล. พรอมบอพัก 

-วางทอระบายน้ํา คสล. 
พรอมบอพัก บ.โคกกลาง 
ม.4 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - ระบบระบายน้ําที่
ทวมขังระบายไดดีข้ึน
รอยละ 75 

- หมูบานมีรองระบาย
น้ํา คสล. และระบาย
น้ําไดอยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริมการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
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แบบ ผ.๐2 



    รายละเอียดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการวางทอเมนท
ประปาหมูบาน         
บ.โนนชาด ม.8 

- เพ่ือแกไขปญหาการ 
ใชนํ้าประปาในหมู 
 

- วางทอเมนทระบบ
ประปาหมูบาน  
บ.โนนชาด  ม.8 

236,300 236,300 236,300 236,300 236,300 - มีปริมาณนํ้า
สะอาดใชเพ่ิมข้ึน
รอยละ 60 

- ประชาชนไดใช
นํ้าอยางสะดวก
และทัว่ถึง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

6 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง 
 บ.หนองแวง ม.1 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรัง บ.หนองแวง 
ม.1 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

7 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง 
 บ.คําไผ ม.6 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรัง บ.คําไผ ม.6 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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แบบ ผ.๐2 



    รายละเอียดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง 
 บ.หนองแวง ม.9 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรัง บ.หนองขาม 
ม.9 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

9 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง 
บ.ดงคาํพัฒนา   
ม.11 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรัง 

บ.ดงคําพัฒนา   
ม.11 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

10 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง 
 บ.สรางแกว ม.13 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรัง 
 บ.สรางแกว ม.13 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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    รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง 
 บ.ประชาสามัคค ี ม.
14 
 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรัง 
 บ.ประชาสามัคค ี 
ม.14 
 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

12 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง 
บ.หนองแวง ม.16 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรัง 
บ.หนองแวง  
ม.16 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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    รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกอสราง
อาคารโดมหนา  
ศพด.บ.โนนชาด ม.5 
 

- เพ่ือใหมอีาคารโดม
หนา ศพด. 

- กอสรางอาคาร
โดมหนา ศพด. 
บ.โนนชาด ม.5 

 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรอยละ
๙๐ไดรับประ
โชยนในการใช
พ้ืนที ่

-ประชาชนมีพ้ืนที่
ทํากิจกรรมตางๆ 
-ประชาชนมี
ความรักสามัคคี
เพ่ิมข้ึน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

14 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรังปรับเกรด
ดวยรถเกรดเดอร 
ภายในตําบล หนอง
แวง 

 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรังปรับเกรดดวย
รถเกรดเดอร 
ภายในตําบล 

หนองแวง 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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    รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง 
 บ.ประชาสามัคค ี      
ม.14 
 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรัง บ.ประชา
สามัคคี  ม.14 
 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

16 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง 
 บ.หนองผาออม  
ม.12 
 
 

- เพ่ือใหมีถนนลูกรัง
ใชเปนเสนทาง
คมนาคมในหมูบาน 

- ซอมแซมถนน
ลูกรัง บ.หนองผา 
ออม ม.12 
 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ปญหาอบุตัิเหตุ
ในพ้ืนที่ลดลงรอย
ละ 60 
 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังใชใน
การสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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    รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บ.หนองแวง  
ม.16 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไป
มา 

- กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐาน
สะดวกในการขน
จายสัตวเพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

18 โครงการซอมแซมฝาย 
นํ้าลนแบบ มข. 
บ.โนนชาด ม.15 

- เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าใชในอปุโภค
บริโภคและเพียงพอ
ตอการใชเพ่ือ
การเกษตร 

- ซอมแซมฝายนํ้า
ลนแบบ มข. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
40 

- เพ่ือให
ประชาชนมีแหลง
นํ้าใชในอปุโภค 
และเพียงพอตอ
การทํา
เกษตรกรรม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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    รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการกอสรางทอ
เมนตประปารอบ
หมูบาน บ.โนนชาด 
ม.8 

- เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชในอปุโภค-
บริโภคและเพียงพอ
ตอการใชนํ้า 

- กอสรางทอประปา
รอบหมูบาน 
บ.โนนชาด ม.8 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-เพ่ือให
ประชาชนมีแหลง
นํ้าใชในอปุโภค 
และเพียงพอ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

20 โครงการกอสรางฝาย
นํ้าลนบริเวรรองเมค็ 
บ.โนนชาด ม.5 
 

- เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าใชในอปุโภค
บริโภคและเพียงพอ
ตอการใชเพ่ือการ 
เกษตร 

- กอสรางฝายนํ้าลน 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
40 

- เพ่ือให
ประชาชนมีแหลง
นํ้าใชในอปุโภค 
และเพียงพอตอ
การทํา
เกษตรกรรม 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

21 โครงการกอสรางถนน 
คสล.บ.ประชาสามัคคี 
–บ.หนองขาม 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ไดมาตร 
ฐานใชสัญจรไปมา 

- กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐาน
สะดวกในการขน
จายสัตวเพ่ือ
การเกษตร 

- เพ่ือให
ประชาชนมี
ถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐาน
ใชสัญจรไปมา 
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    รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ภายใน 
บ.หนองผาออม   
ม.7 
 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไป
มา 

- กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐาน
สะดวกในการขน
จายสัตวเพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

23 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ภายใน 
บ.โนนชาด ม.5 
 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจรไป
มา 

- กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐาน
สะดวกในการขน
จายสัตวเพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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  รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางถนน 
คสล.บ.หนองขาม  
ม.2 
 

- เพ่ือใหประชาชน
มีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานใชสัญจร
ไปมา 

- กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ปญหาอบุตั ิ
เหตใุนพ้ืนที่
ลดลงรอยละ 
60 
 

-ประชาชนมี
ถนนที่
มาตรฐาน
สะดวกในการ
ขนจายสัตว
เพ่ือการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

25 โครงการกอสรางถนน 
คสล. หรือลาดยาง เสน 
บ.โนนชาด ม.5 ถึง วัดปา
ถาวรธรรมชาต ิ

- เพ่ือใหประชาชนมี
ถนน คสล. หรือลาด
ยาง ที่ไดมาตรฐานใช
สัญจรไปมา 

- กอสรางถนน 
คสล. หรือลาดยาง 
เสน บ.โนนชาด 
ม.5 
วัดปาถาวรธรรม 
ชาติ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ปญหาอุบัต ิ
เหตุในพ้ืนที่ลดลง
รอยละ 60 
 

-ประชาชนมีถนน
ที่มาตรฐาน
สะดวกในการขน
จายสัตวเพ่ือ
การเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

รวม 25 โครงการ - - 10,286,330 10,286,330 10,286,330 10,286,330 10,286,330 - - - 
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   รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงคและ
เผยแพรการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

- เพ่ือสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ปละ  
๑ โครงการ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พ้ืนที่สีเขียวภายใน
ตําบลเพ่ิมข้ึนปละ 
20% 

- ประชาชน
ตระหนักถึงการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

๒ โครงการปองกันแกไข 
ปญหาการบกุรุกที่
สาธารณะภายใน
ตําบล 

- เพ่ือปองกันและแกไข
การบกุรุกที่สาธารณะใน
ตําบล 
- เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของตําบลไวให
คงอยู 

ปละ 
 ๑ โครงการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การบกุรุกที่
สาธารณะลดลง
รอยละ 80 

- ปองกันและ
แกไขการบกุรุกที่
สาธารณะ- 
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการรณรงคลด
ภาวะโลกรอน 

- เพ่ือใหความรูประชาชน
ในการปองกันภาวะโลก
รอน 

ปละ  
๑ โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ปลูกจิตสํานึกและ
เพ่ิมการคัดแยก
ขยะ60% 

- ประชาชน
สามารถลดภาวะ
โลกรอนดวยตนเอง 

สํานักปลัด 

4 โครงการปลูกปาเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวภายในตําบล 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ใหกบัประชาชน 

ปละ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ตําบลหนองแวงมี
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน
ปละ 10% 

- ประชาชน
ตระหนักถึงการ
อนุรักษทรัพยากร 

สํานักปลัด 

5 โครงการปลอยปลาเพ่ือ
เปนแหลงขยายพันธุใน
ชุมชน 

- เพ่ือเพ่ิมความสมดุล
ใหกบัธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- เพ่ือเพ่ิมพันธุปลาเปน 
แหลงอาหารใหประชาชน 

ปละ ๑ โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจดักจิกรรม 
ปละ ๒ คร้ัง 

- เพ่ิมจํานวนสัตว
นํ้าในหนองนํ้า
สาธารณะ 
- ประชาชนไดมี
อาหารเพียงพอกบั
ความตองการ 

สํานักปลัด 
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    รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการเพ่ิมศกัยภาพ
ในการประกอบอาชีพ 

-เพ่ือสรางอาชีพใหกบั
คนทีว่างงาน  
-เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพ 

ปละ ๑ โครงการ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ - ประชาขนมีอาชีพ
เสริมและมีอาชีพ
หลักในการสราง
รายได 

- เปนการสรางอา 
ชีพใหกบัคนทีว่าง 
งาน  
-พัฒนากลุมอาชีพ 

สํานักปลัด 

7 โครงการตามรอยเทาพอ
สงเสริมสนับสนุนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมกีาร
จัดระบบทีด่ี มุงสราง
ระบบเศรษฐกิจในชุมชน
ไดพอเพียง 

-โครงการตอเน่ือง 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ -ประชาชนใน
ชุมชนพออยูพอกิน 
อยางพอเพียง 

-ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพ สรางได
รายใหกบัชุมชน 

สํานักปลัด 

8 โครงการติดตาม
ประเมินผลศูนยขยายผล
ตามแนวพระราชดําริ 

-เพ่ือพัฒนาระบบการจัด 
การทีด่ ี

-ประชาชนมีการ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการทีด่ ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ประชาชนใน
ชุมชนพออยูพอกิน 
อยางพอเพียง 

-ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพ สรางได
รายใหกบัชุมชน 

สํานักปลัด 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาพ้ืนที่
ตนแบบเพ่ือเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีแหลง
เรียนรูที่สามารถ
พัฒนาอาชีพไดด ี

โครงการตอเน่ือง 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ประชาชนในชุมชน
พออยูพอกิน อยาง
พอเพียง 

ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพ สรางได
รายใหกบัตวัเอง
และชุมชน 

สํานักปลัด 

10 โครงการกําจดัขยะมูล
ฝอยรอบหมูบาน 

-เพ่ือใหบานเมือง
สะอาดปราศจาก
ขยะทุกชนิด 

-บริหารขยะอยาง
เปนระบบ              
-รับซ้ือขยะใน
หมูบาน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -ประชาชนในชุมชน
พออยูพอกิน อยาง
พอเพียง 

-ประชาชนในชุมชน
มีอาชีพ สรางได
รายใหกบัตวัเอง
และชุมชน 

สํานักปลัด 

11 โครงการปรับปรุงสวน
พอเพียงภายใน อบต.
หนองแวง 

-เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการ
ปรับปรุงสวน
พอเพียง 

ปรับปรุงสวน
พอเพียงภายใน 
อบต.หนองแวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เ พ่ือสงเสริมให เปน
แหล ง เ รียนรู ใหกับ
พ นั ก ง า น แ ล ะ
ประชาชนในตําบล
ห น อ ง แ ว ง ห รื อ
ใกลเคียงเขามาศึกษา 
 

มี แ ห ล ง เ รี ย น รู
เ กี่ ย ว กั บ เ ก ษ ต ร
พอเพียงใน อบต.
หนองแวง 
 

สํานักปลัด 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปลูก
ตนไมและอนุรักษ
พันธุพืชในชุมชน 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการอนุรักษพันธุพืช
ใหกบัชุมชน 

ปละ ๑ 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ประชาชนมีความรู้และ

ตระหนกัถึงการอนุรักษ์

พนัธุ์พืชและภมูิปัญญา 

โดยชมุชนเข้ามามีสว่น

ร่วม จดัทําแผนการ

อนุรักษ์พนัธุ์พืชและภมิู

ปัญญาท้องถ่ินในชมุชน 

รอยละ70% 

- ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษทรัพยากร
และอนุรักษพันธุ
พืชในชุมชน 

สํานักปลัด 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการธนาคารนํ้า
ใตดิน 

-เพ่ือเปนการบริหาร
จัดการนํ้าตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจในการ
จัดทาํธนาคารนํ้าใต
ดินเพ่ือยกระดบั
องคกรบริหารสวน
ทองถ่ินเปนศูนย
เรียนรู 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -เปนตามแบบการ
เรียนรูในพ้ืนที่         
จ.กาฬสินธุ 

-ประชาชนไดรับ
ความรูและมีการ
บริหารจัดการนํ้าที่
มี 

สํานักปลัด 

14 โครงการสงเสริม

สนับสนุนศูนย

เศรษฐกิจพอเพียง 

อบต.หนองแวง 

-สนับสนุนกิจกรรม 

ตางๆของศูนย 

-กอสรางส่ิงปลูก

สรางในศูนย

เศรษฐกิจพอเพียง 

-กอสรางส่ิงปลูก

สรางตางๆซ้ือพันธ

พืชอุปกรณทีใ่ชใน

ศูนย 

-กอสรางคอกสัตว

เล้ียงซ้ืออาหารสัตว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนรอยละ 

๙๐ ที่เขามาเย่ียม

ชมศูนย เศรษฐกิจ

พอเพียงไดรับ

ความรู  

-ประชาชนพ้ืนที่

นําไปปฏิบตั ิ

-ประชาชนลดการ

ใชสารเคมีและได

กินพืชผักทีป่ลอด

สารพิษ 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

                           193     
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แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการเล้ียงสัตว
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดหาสัตวเล้ียง 
วัสดอุปุกรณ รวม 
ถึงอาหาร 

- สงเสริมการเล้ียง
สัตวในตําบล
หนองแวง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ประชาชน
พนักงานมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถนําไปปรับ
ใชกบัชีวิตประจาํวัน 
ไดไมนอยกวา 50% 

- เพ่ือใหเกิด
ความรูความ
เขาใจในการ
เล้ียงไกพันธไข
เพ่ือจําหนาย
และบริโภค 

สํานักปลัด 

16 โครงการปลูก
ตนไมบนถนนสาย
หลักสายรองใน
ตําบลหนองแวง 

-เพ่ือจัดซ้ือพันธ
ตนไม วัสดุ
อปุกรณปลูกตนไม 

-พนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองแวง และ
ผูนําชุมชน ประ 
ชาชนในตําบล
หนองแวง  
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - สํานักปลัด องค 
การบริหารสวน
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

 

- ถนนสายหลัก 
สายรอง ใน
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ 
 

สํานักปลัด 
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   รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2 



               แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการปลูก
ตนไมและอนุรักษ
พันธุพืชในชุมชน 

- เพ่ือจัดซ้ือพันธ
ตนไม วัสดุ
อปุกรณปลูกตนไม 

- พนักงาน
องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
แวง และผูนํา
ชุมชน ประ 
ชาชนในตําบล
หนองแวง  
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - สํานักปลัด  
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ 
 

- เพ่ือให
ประชาชนและ
พนักงานมีสวน
รวมในการรักษา
ตนไมในชุมชน 

สํานักปลัด 

18 โครงการรวมใจ
ไทยปลูกตนไมเพ่ือ
แผนดินสืบสานสู
100ลานตนเน่ือง
ในวันตนไม
แหงชาต ิ

-เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
สําหรับกักเก็บ
คารบอนไดออกไซค
และลดภาวะโลกรอน
เพ่ือสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษตนไมใน
ชุมชนทองที่และเพ่ือ
การมีสวนรวมของ
ภาครัฐ 

-พนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองแวง และ
ผูนําชุมชน ประ 
ชาชนในตําบล
หนองแวง  
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - สํานักปลัด องค 
การบริหารสวน
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

 

- ถนนสายหลัก 
สายรอง ใน
ตําบลหนองแวง 
อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ 
 

สํานักปลัด 

รวม 18 โครงการ - - 1,413,000 1,413,000 1,413,000 1,413,000 1,413,000 - - - 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอสมเด็จ 

- เพ่ือจายเปนเงินสนับ 
สนุนโครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 10 

อุดหนุนปละ 
๑ครั้ง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ประชาชนมนพ้ืนที่ 
100% มีความ
ซาบซ้ึงในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- ประชาชนได
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

สํานักปลัด 
กอง

การศีกษาฯ 

2 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอสมเด็จ 

- เพ่ือจายเปนเงินสนับ 
สนุนโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ 

อุดหนุนปละ 
๑ครั้ง 

2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ 2,๐๐๐ - ประชาชนมนพ้ืนที่ 
100% มีความ
ซาบซ้ึงในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- ประชาชนได
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

สํานักปลัด 
กอง

การศีกษาฯ 

3 อุดหนุนศูนยประสานความ
รวมมือในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

-เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
ศูนยประสานความรวมมือ
ในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

อุดหนุนปละ 
๑ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ของผู
ที่มาติดตอไดรับ
ความพึงพอใจ 

- การดําเนินการ
ของศูนยประสาน
ความรวมมือไดรับ
การสนับสนุน และ
ดําเนินการบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค 

สํานักปลัด 
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              รายละเอยีดโครงการพฒันา                                                                 

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการปอง 
กันและแกไขปญหายา
เสพติดตามยุทธการ
ฟาแดดสงยาง 

- เพ่ือเตรียมความพรอม
และปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด 

- ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - สวนราชการไดรับ
ประโยชยรอยละ70 
 

ไดนําความรูที่ได 
รับจากการอบรม
ไปใชประโยนชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

สํานักปลัด 

5 อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูประ 
สานพลังแผนดินเอา 
ชนะยาเสพติด 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู
ประสานพลังแผนดินเอา 
ชนะยาเสพติด 

- เพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพผูประสาน
พลังแผนดินเอา 
ชนะยาเสพติด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -เพ่ือจายเปนเงินอุด 
หนุนศูนยปฏิบัต ิ
การชวยเหลือประ 
ชาชน 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพผูประสาน
พลังแผนดินเอา 
ชนะยาเสพติด 

สํานักปลัด 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑  ยทุธศาสตรดานการบริหาร การปกครอง และความม่ันคง  

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

๑. ยุทธศาสตร ดานการบรหิาร การปกครอง และความม่ันคง ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

๑.๑ แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 อุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
อื่น  

-เพ่ืออุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่
ขอรับการสนับสนุน  

อุดหนุนปละ 
๑ คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ประชาชนไดรับ
ประโยชยรอยละ70 
 

-ทองถ่ินที่ไดรับ
เงินอุดหนุนนํา
งบประมาณไปใช
ประโยชนสูงสุดกบั
ประชาชน 

สํานักปลัด 

7 อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธอีําเภอ
สมเด็จ 

- เพ่ือจายเปนเงินสนับ 
สนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธอีําเภอ 

อุดหนุนปละ 
๑ คร้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -เพ่ือจายเปนเงินอุด 
หนุนศูนยปฏิบัต ิ
การชวยเหลือประ 
ชาชน 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธ ิ
ภาพผูประสาน
พลังแผนดินเอา 
ชนะยาเสพติด 

สํานักปลัด 

รวม  7  โครงการ - - 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 - - - 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการสนับสนุนคา 
ใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

- เพ่ือจายเปนคาอาหาร
กลางวัน ใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต. 

อุดหนุนปละ 
 ๒ ครั้ง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - นักเรียน 100%
ในพ้ืนที่ไดรับ
โภชนาการ
ครบถวน มีรางกาย
สมบูรณแข็งแรง 

- นักเรียนและเด็ก
เล็กทุกคนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ทุกวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ คาอาหารเสริม (นม) 
เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ประมาณการ 

- เพ่ือจายเปนคาซ้ือ
อาหารเสริม (นม) ใหกับ
เด็กนักเรียนอนุบาล –  
ป.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต. 

อุดหนุนปละ  
๒ ครั้ง 

467,636 467,636 467,636 467,636 467,636 - นักเรียน 100%
ในพ้ืนที่ไดรับ
โภชนาการ
ครบถวน มีรางกาย
สมบูรณแข็งแรง 

- นักเรียนและเด็ก
ทุกคนมีอาหารเสริม
(นม) ด่ืมทุกวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจางเหมา
บริการผูดูแลเด็ก 

- เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการ
ดูแลไดอยางทั่วถึง ทั้งดาน
รางกาย และดาน
สติปญญา  
สรางพัฒนาการใหกับเด็ก 

อุดหนุนปละ 
 ๒ ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - เด็กเล็กไดรับการ
ดูแลไดอยางทั่วถึง 
ทั้งดานรางกาย 
และดานสติปญญา  
 

- เด็กเล็กไดรับการ
ดูแลไดอยางทั่วถึง 
ทั้งดานรางกาย 
และดานสติปญญา  

กอง
การศึกษาฯ 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน 
รร.สังกัด สพฐ.ใน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา) 

- เพ่ือจายเปนคาอาหาร
กลางวัน ใหกบัโรงเรียน 
ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต. 

อุดหนุนปละ 
๒ คร้ัง 

4,200,0๐๐ 4,200,0๐๐ 4,200,0๐๐ 4,200,0๐๐ 4,200,0๐๐ - นักเรียน 
100%ในพ้ืนที่
ไดรับโภชนาการ
ครบถวน มี
รางกายสมบูรณ
แข็งแรง 

- นักเรียนและ
เดก็เล็กทกุคนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทกุ
วัน 

กอง
การศกึษาฯ 

5 คาอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในสังกดั 
สพฐ.ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

- เพ่ือจายเปนคาซ้ือ
อาหารเสริม (นม) ใหกบั
เดก็นักเรียนอนุบาล -   
ป.6 โรงเรียนสังกดั 
สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต. 

อุดหนุนปละ 
๒ คร้ัง 

1,158,924 1,158,924 1,158,924 1,158,924 1,158,924 - นักเรียน 
100%ในพ้ืนที่
ไดรับโภชนาการ
ครบถวน มี
รางกายสมบูรณ
แข็งแรง 

- นักเรียนและ
เดก็ทกุคนมี
อาหารเสริม(นม) 
ดื่มทกุวัน 

กอง
การศกึษาฯ 
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แบบ ผ.๐2 



แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.1  แผนงาน การศกึษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการดําเนินตาม
แนวทางการ
ดําเนินการเพ่ือ
ปองกันเด็กจมน้ําใน
เด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองแวง 

-เพ่ือปองกันและลด
ภาวะความเส่ียงเด็ก
จมน้ํา 

อุดหนุนปละ ๑
ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - ลดความเส่ียงเด็ก
จมน้าํได 50% 

- ลดภาวะความ
เส่ียงเด็กจมน้ํา 

-กอง
การศึกษาฯ 

-กอง 
สวัสดิการ 

รวม 6  โครงการ - - 7,866,560 7,866,560 7,866,560 7,866,560 7,866,560 - - - 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.2 แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุน สภาวฒัน 
ธรรมตําบลหนองแวง 

- เพ่ือเปนการสนับ 
สนุนสงเสริมประเพณี
วฒันธรรม ใหคงอยู
สืบไป 

- งานบุญ ประเพณี
วฒันธรรมของทองถ่ิน 
หมูบาน ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวนไม
นอยกวา 100 
คน 

- ไดอนุรักษ สืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณทีดีงีาม  
ใหคงอยูสืบไป 

กอง 
การศกึษาฯ 

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน 

- เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามภารกจิ
โครงการ หรือกจิกรรม
ตางๆบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

- คณะกรรมการหมู 
บานในการดําเนินงาน
ตามภารกิจสงเสริม
วฒันธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ประชาชนที่
ไดรับการสนับ 
สนุนไดรับ
ประโยชนรอยละ 
90 

- กิจกรรมตางๆใน
หมูบานเปนไป
ดวยความ
เรียบรอยเกิด
ความสามัคคใีน
หมูคณะ 

กอง 
การศกึษาฯ 

รวม 2 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

แบบ ผ.๐2 



สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.3 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนเล้ียงโค
บานหนองแวง หมู 1 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพภายใน
หมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 

2 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนหนองขาม
พอเพียงเล้ียงไกพันธุพ้ืนเมือง      
บานหนองขาม  หมู 2 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพภายใน
หมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 

3 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหม 
บานสรางแกว หมู 3 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพภายใน
หมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 

4 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตเมล็ด
พันธุขาว บานโคกกลาง หมู 4 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพภายใน
หมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 

5 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรทอผาไหมมัดหมี่ บานโนนชาด 
หมู 5 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพภายใน
หมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 

6 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค
บานคําไผ หมู 6 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพภายใน
หมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 

7 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนคนทํามะมวง 
บานหนองผาออม หมู 7  

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพภายใน
หมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 

8 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนทอผาไหม
มัดหมี ่ บานโนนชาด หมู 8 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพภายใน
หมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.3 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียง
โคและกระบอื บานหนองแวง 
หมู 9 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพ
ภายในหมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

10 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา
พ้ืนเมือง บานหนองผาออม หมู 
12 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพ
ภายในหมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

11 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรอินทรียแกวเสด็จเมืองใหม       
บานสรางแกว 13 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพ
ภายในหมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

12 อุดหนุนธนาคารขาว บานประชา
สามัคคี หมู 14 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพ
ภายในหมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

13 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา
ไหมมัดหมี่พ้ืนเมือง บานโนนชาด 
หมู 15 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพ
ภายในหมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

14 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมแปร
รูปผลิตภัณฑจักสานจากตนกก
บานหนองแวง หมู 16 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพ
ภายในหมูบาน 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 หมูบาน - ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
ฯ 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.3 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการสงเสริมกิจกรรมตางๆ
ของสุขศาลา 

- เพ่ือสงเสริมกิจกรรมตางๆ
ในสุขศาลาภายในตําบล 

จํานวน ๑ โครงการ 160,0๐๐ 160,0๐๐ 160,0๐๐ 160,0๐๐ 160,0๐๐ อุดหนุน 1 
หมูบาน 

- ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

16 โครงการสงเสริมเล้ียงสัตวเพ่ือ
สรางรายได 

-เพ่ือสรางรายไดใหเกษตรกร จํานวน ๑ โครงการ 300,0๐๐ 300,0๐๐ 300,0๐๐ 300,0๐๐ 300,0๐๐ อุดหนุน 1 
หมูบาน 

- ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

17 โครงการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน 

- เพ่ิมรายไดใหครอบครัว 
- กลุมวิสาหกิจชุมชน 

จํานวน ๑ โครงการ 100,0๐๐ 100,0๐๐ 100,0๐๐ 100,0๐๐ 100,0๐๐ อุดหนุน 1 
หมูบาน 

- ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

18 อุดหนุนสงเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษพันธกระบือไทย 

- อนุรักษพันธกระบือไทยใน
ตําบลหนองแวง 

จํานวน ๑ โครงการ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ อุดหนุน 1 
หมูบาน 

- สงเสริมการเล้ียง
กระบือไทยมากขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

19 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนฟารม
โคเนื้อสรางอาชีพ บานดงคํา
พัฒนา หมู 11 

-เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพ
ภายในตําบล  

จํานวน ๑ โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุน 1 
หมูบาน 

- ประชาชนมีรายได
เพ่ิมมากขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.3 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการสนับสนุน
รางวัลหมูบานตนแบบ 

- สนับสนุนรางวัลใหหมูบาน
ที่พัฒนาดีเดนจนสามารถ
เปนตนแบบใหหมูบานอื่นได 

ปละ  ๑ แหง 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ - หมูบานใน
ตําบลหนองแวง
ไดรับการพัฒนา
รอยละ 20 

- หมูบานในตาํบล 
หนองแวงพัฒนา
จนเปนหมูบาน
ตนแบบระตบั
อําเภอและจังหวดั 
ตอไป 

กอง 
สวัสดิการ 

21 โครงการสงเสริม
สนับสนุนกลุมอาชีพ
ตางๆในตําบล 

- ประชาชนจัดตัง้กลุมอาชีพ
หลังฤดทูํางาน 
- เพ่ือหารายไดเสริมใหกบั
ครอบครัว 

อุดหนุนปละ     
๑ คร้ัง 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 - ประชาชนที่
ไดรับการสนับ 
สนุนใหมอีาชีพ
เสริม เพ่ิมรายได
รอยละ 90 

- สมาชิกกลุม
อาชีพมีรายได
เสริมชวยแบงเบา
ภาระคาใชจายใน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการฯ 

22 โครงการอุดหนุนกลุม
อาชีพ ภายในตําบล 

- เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพ
ภายในหมูบาน 

จํานวน  
๑ โครงการ 

170,0๐๐ 170,0๐๐ 170,0๐๐ 170,0๐๐ 170,0๐๐ อุดหนุน 1
หมูบาน 

- ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการบรกิารชุมชนและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

2. ยุทธศาสตร ดานการบรกิารชุมชนและสังคม ขององคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

2.3 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนฮักแพงแบงปน 
บานหนองแวง ม.1  

-เพ่ือสงเสริมให
ชุมชนฮักแพงกัน
และกันภายในชุมชน 

จํานวน  
๑ 

โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - อุดหนุน 1
หมูบาน 

-ประชาชนมี
ความแบงปนชวย 
เหลือผูอื่น 

กองสวัสดกิาร
ฯ 

24 โครงการอุดหนุน
เคร่ืองมอืทางการ
แพทยและอปุกรณ
ทางการแพทย  

- อุดหนุนเคร่ืองมอื
ทางการแพทยและ
อปุกรณทางการ
แพทย 

จํานวน 
 ๑ 

 โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - มีอปุกรณ
ทางการ 
แพทยที่ครบ
วงจร 

-ประชาชนใน
พ้ืนที่มีสุขภาพ
แข็งแรง 
-ประชาชนไดรับ
การรักษาที่ถูกวิธ ี

กองสวัสดกิารฯ 

รวม 24  โครงการ - - 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 - - - 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอสมเด็จ 

- เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชและเพ่ิมแสง
สวางใหกับประชาชน 

- ขยายเขตไฟฟาแรง
ตํ่าภายในตําบลหนอง
แวง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ไดรับการ
สนับสนุนดาน
ไฟฟาไดอยาง
ทัว่ถึงไปยังชุมชน 

- ประชาชนมี
ไฟฟาใชไดอยาง
ทัว่ถึง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

2 โครงการขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟา
แรงตํ่า ภายในตําบล 

- เพ่ือใหมีกระแส 
ไฟฟาใชในชุมชนอยาง
เพียงพอ 

- ขยายเขตไฟฟาแรง
ตํ่าในเขตรับผิดชอบ
ของ  อบต.หนองแวง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะเพ่ิมข้ึน
รอยละ 50 ตอป 

- ชุมชนมี
กระแสไฟฟาใช
อยางทัว่ถึงทกุ
ครัวเรือน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่าเพ่ือ
การเกษตร ภายใน
ตําบล 

- ขยายเขตไฟฟาแรง
ตํ่าใหเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน 

- ขยายเขตไฟฟาแรง
ตํ่าภายในตําบลหนอง
แวง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - ประชาชนใน
พ้ืนที่ไดใชไฟฟา 
เพียงพอกบัความ
ตองการ 
- เขตไฟฟาไดรับ
การขยายเพ่ิมข้ึน
รอยละ 40 

- ประชาชนมี
ถนนลูกรังแนว
เขตใชในการ
สัญจรไปมา 
ไดสะดวก  
ปลอดภัย 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

แบบ ผ.๐2 



สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง  

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟา
สองสวางภายในตําบล 

- ขยายเขตไฟฟาสองสวาง
ใหเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน 

- ขยายเขตไฟฟา
สองสวางภายใน
ตําบลหนองแวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ลดอุบัติเหตุไดรอย
ละ 80 
- ลดปญหา
อาชญากรรมไดรอย
ละ 90 

- เพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ตลอดจนลด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

5 โครงการขยายเขตไฟฟา 

แรงสูงภายในตําบล 

- ขยายเขตไฟฟาแรงสูงให 
เพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน 

- ขยายเขต
ไฟฟาแรงสูงภายใน
ตําบลหนองแวง 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - ประชาชนในพ้ืนที่ได
ใชไฟฟา เพียงพอกบั
ความตองการ 
- เขตไฟฟาไดรบัการ
ขยายเพ่ิมขึ้นรอยละ 
40 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

6 โครงการขยายเขตไฟฟา
ภายในตําบล 

- ขยายเขตไฟฟาให 
เพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน 

- ขยายเขตไฟฟา
ภายในตําบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนในพ้ืนที่ได
ใชไฟฟา เพียงพอกบั
ความตองการ 
- เขตไฟฟาไดรบัการ
ขยายเพ่ิมขึ้นรอยละ 
40 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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แบบ ผ.๐2 



แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟาสองสวางเพ่ือ
การเกษตรภายใน
ตําบล 

- ขยายเขตไฟฟาสอง
สวางใหเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชนในการ 
เกษตร 

- ขยายเขตไฟฟาสอง
สวางเพ่ือการเกษตร
ภายในตําบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ลดอุบัติเหตุไดรอย
ละ 80 
- ลดปญหาอาชญา 
กรรมไดรอยละ 90 

- เพ่ิมความปลอด 
ภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินตลอดจน
ลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

8 โครงการขยายสายดับ

ภายในตําบล 

- ขยายเขตไฟฟาสาย
ดับใหเพียงพอตอ 
ความตองการของ
ประชาชน 

- ขยายสายดับภายใน
ตําบล 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - ประชาชนในพ้ืนที่
ไดใชไฟฟา เพียงพอ
กับความตองการ 
- เขตไฟฟาไดรับ
การขยายเพ่ิมข้ึน
รอยละ 40 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

9 โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค 

- อุดหนุนการประปา
เพ่ือขยายเขตประปา
สวนภูมิภาค 

- ขยายเขตน้ําประ 
ปาเขามาภายในตําบล
หนองแวง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนในพ้ืนที่ 
รอยละ90 มีน้ําใช
เพียงพอกับความ
ตองการ  

- ประชาชนไดรับ
การใชน้ําสะอาด
และเพียงพอ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

รวม 9 โครงการ - - 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 - - - 
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แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ อุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

3. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

256๕   
(บาท) 

 
1 อุดหนุนเพ่ือสมทบ

โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยางภายใน
ตําบลหนองแวง 

- เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนที่ ต.หนองแวงและ
พ้ืนที่ใกลเคียง มีถนนที่
ไดมาตรฐานไวใชสัญจร
ไปมา 

- กอสรางถนน 
คสล./ลาดยาง
ภายในตําบลหนอง
แวง 
 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -ประชาชนในพ้ืนที่
รอยละ ๗๐ มีถนน
ที่ไดมาตรฐานใน
การใชงาน 

- เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

รวม 1  โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - 
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       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนนลูกรัง สาย บ.
ดงคําพัฒนา ม.11 
ถึงถนนลาดยาง    
บ.พรสวรรค ม.10        
ต.หนองแวง เช่ือม 
บ.ปานกขาบ ต.ภูปอ 
อ.เมือง 

- เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนที่ ต.หนองแวงและ
พ้ืนที่ใกลเคียง มีถนน
ที่ไดมาตรฐานไวใช
สัญจรไปมา 

- สาย บ.ดงคํา-พัฒนา  
ม.11 ถึงถนนลาดยาง 
บ.พรสวรรค   ม.10   
ต.หนองแวง  เช่ือม    
บ.ปานกขาบ ต.ภูปอ    
อ.เมือง กวาง  6  เมตร
ระยะทาง 3,500เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - กวาง  6 เมตร 
ระยะทาง 
3,500 เมตร 

- ประชาชนที่ใช
ถนนเดินทาง
สะดวกถนนได
มาตรฐาน 
- ลดปญหานํ้า
ทวมขัง และฝุน
ละอองไดแบบ
ย่ังยืน 
- ลดปญหา
อบุัตเิหตใุนการใช
ถนนลดลง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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                          รายละเอียดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

แบบ ผ.๐2/2 



สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการกอสรางถนน  
ลาดยาง สาย บ.ดงคํา
พัฒนา ม.11 ต.หนอง
แวง อ.สมเด็จ เช่ือม  
บ.โพนสวาง  
ต.นามะเขือ  
อ.สหัสขันธ 

- เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนที่ ต.หนองแวงและ
พ้ืนที่ใกลเคียง มีถนน 
ที่ไดมาตรฐานไวใช
สัญจรไปมา 

- สาย บ.ดงคําพัฒนา 
ม.11 ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จเช่ือม 
บ.โพนสวาง 
 ต.นามะเขือ 
 อ.สหัสขันธ 
กวาง 6  ม. ระยะ 
ทาง 1,000 ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กวาง 6 เมตร  
ยาว 1,000 
เมตร    
  
 

- เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและ
การขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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   รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.๐2/2 



       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน  
คสล. สาย บ.หนองแวง    
ม.16  ต.หนองแวง       
อ.สมเด็จ เชื่อม 
บ.โปงเชือก                 
ต.นามะเขืออ.สหัสขันธ 

- เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ 
ต.หนองแวงและพ้ืนที่ใกล 
เคียง มีถนนที่ได 
มาตรฐานไวใชสัญจรไปมา 

- สาย บ.หนองแวง 
ม.16 ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จ เชื่อม  
บ.โปงเชือก ต.นามะเขือ 
อ.สหัสขันธกวาง  6  
เมตร ยาว 3 กม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - กวาง 6 เมตร  
ยาว  3  กม. 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการคมนาคม
และการขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

4 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง สาย บ.ดง
คําพัฒนา ม.11           
ต.หนองแวง  ถึง  
บ.ปานกขาบ ต.ภูปอ 
อ.เมือง 

- เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ 
ต.หนองแวงและพ้ืนที่ใกล 
เคียง มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ไวใชสัญจรไปมา 

- สาย บ.ดงคําพัฒนา ม.
11 ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จถึง บ.ปานกขาบ 
บ.โปงเชือก 
 ต.ภูปอ อ.เมือง กวาง 
  6 ม. ยาว 3 กม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - กวาง  6 ม.
ยาว 
ยาว 3 กม. 
 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการคมนาคม
และการขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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                        รายละเอียดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

แบบ ผ.๐2/2 



สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสรางพื้นฐาน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกหวยขัว
แดง บ.สรางแกว ม .3  
กวาง 6 เมตรยาว 1 
กม.ลึก 3 เมตร 

- เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
ใชเพียงพอตอการ 
เกษตร 
- มีแหลงเพาะพันธปลา
เพ่ิมข้ึน 

- ขุดลอกหวยขัว แดง 
บ.สรางแกว ม.3 กวาง 
6 เมตรยาว 1 กม.ลึก 
3 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - กวาง 6 เมตร 
ยาว 1 กม. 
ลึก 3 เมตร 

- ลดปญหาภัยแลง 
- เพ่ิมปริมาณน้ําให
เพียงพอกับความ 
ตองการของประชา 
ชน 
- เพ่ิมปริมาณสัตว
ของประชาชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

6 โครงการขุดลอกหนอง
สระน้ําวัดปาวิจติร
พัฒนาราม  บ.โนนชาด 
ม.8 กวาง 80 เมตร
ยาว 120 เมตร 
ลึก 3.5 เมตร 

- เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
ใชเพียงพอตอการ 
เกษตร 
- มีแหลงเพาะพันธปลา
เพ่ิมข้ึน 

- ขุดลอกหนองสระน้ํา
วัดปาวิจติรพัฒนาราม 
บ.โนนชาด ม.8 กวาง 
80 เมตรยาว 120 
เมตรลึก 3.5 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - กวาง 80 เมตร
ยาว 120 เมตร 
ลึก 3.5 เมตร 

- ลดปญหาภัยแลง 
- เพ่ิมปริมาณน้ําให
เพียงพอกับความ 
ตองการของประชา 
ชน 
 - เพ่ิมปริมาณสัตว
ของประชาชน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

รวม 6  โครงการ - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - - 
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                       รายละเอียดโครงการพฒันา 

        แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบ ผ.๐2/2 



     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานคําไผ 
หมู 6 

- เพ่ือแกปญหาการ
ระบายนํ้าในหมูบาน 
- ลดปญหาการชํารุด
ของถนน 

- ขนาดความยาว 
120 ม. ปากกวาง 
0.45 ม. ลึก  0.27  
ม. กนกวาง 0.28 ม. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ระบบระบายนํ้า
ทีท่วมขังระบายได
ดีข้ึนรอยละ 75 
 

- หมูบานมีรอง
ระบายนํ้า คสล. 
และระบายนํ้าได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

2 โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บานพรสวรรค หมู 
10 

- เพ่ือแกปญหาการ
ระบายนํ้าในหมูบาน 
- ลดปญหาการชํารุด
ของถนน 

- ขนาดความยาว 
164 ม. ปากกวาง 
0.78  ม. ลึก  0.50  
ม.กนกวาง 0.45 ม. 
 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - ระบบระบายนํ้า
ทีท่วมขังระบายได
ดีข้ึนรอยละ 75 
 

- หมูบานมีรอง
ระบายนํ้า คสล. 
และระบายนํ้าได
อยางมีระบบ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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                                             รายละเอียดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

แบบ ผ.๐2/2 



องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายบ.ดงคํา
พัฒนา ม.11  ถึง 
ถนนลาดยาง 
บ.พรสวรรค หมู 10  
ต.หนองแวง เชื่อม 
บ.ปานกขาบ ต.ภูปอ 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ 
 ความสะดวกปลอดภัย 
ในการคมนาคม และ
การขนสงสินคาทาง 
การเกษตร 

- ผิวจราจรกวาง 6 ม.
ระยะทาง 3,500 ม.
จุดเร่ิมตน16.6338, 
103.6649 
จุดส้ินสุด 
16.6115, 
103.6699 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - ระยะทาง3,500 
ม. 
 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ 
คมนาคมและการ
ขนสงสินคาทาง 
การเกษตร 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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                  รายละเอยีดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

แบบ ผ.๐2/2 



ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางทอ
เหล่ียม(บลอคคอน
เวิส)ถนนสาย  
บ.ดงคาํพัฒนา ม.11  
บ.พรสวรรค ม.10 
บริเวณนานายถวิล 
ถถนนสาย  
บ.ดงคาํพัฒนา 
ม.11บ.พรสวรรค 
 ม.10 เช่ือมตอ 
บ.ปานกขาม 
ต.ภูปอ อ.เมอืง  
 

- เพ่ือใหระชาชนใน
พ้ืนที่มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง 
สะดวก 

- ขนาด .80x1.80 
ม.กวาง 6 ม. 
ขนาด 2 ชอง             
พิกัด N16.6429 
E103.70381 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ขนาด  6 ม. 
ขนาด 2 ชอง 

- ประชาชนมีถนน
ใชสัญจรไปมาได 
สะดวกมากข้ึน 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

                                   218 

                                           รายละเอียดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

แบบ ผ.๐2/2 



ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังสาย บ.โคกกลาง 
ม.4 ต.หนองแวง-บ.นา
มะเขือ ต.นามะเขือ 
ผิวจราจร กวาง 6 ม. 
ยาว 1,400 ม. 
สายหนาบานผูใหญบาน 
ไหมมาตรา จุดเร่ิมตน 
16.672487,103 
.672643 จุดส้ินสุด 
16.674584,103. 
660176 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนสงใหมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร 
 

- ผิวจราจร กวาง 6 
ม.ยาว 1,400 ม. 
จุดเริมตน 16.67 
2487,103.67 
2643 จุดส้ินสุด 
16.674584,103
.660176 
 

948,000 948,000 948,000 948,000 948,000 - กวาง 6 ม. 
ยาว 1,400 ม. 

- ประชาชน
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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                                    รายละเอยีดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

แบบ ผ.๐2/2 



ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
สาย บ.โนนชาด  ม.8 (สายนา
ยายบาง)ต.หนองแวง อ.สมเด็จ 
- บานโพนสวางต.นามะเขือ 
ต.นามะเขืออ.สมเด็จ -  
จ.กาฬสินธุ 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ 
คมนาคมขนสงใหมี 
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร 

- ระยะทาง3.441 กม.
จุดเร่ิมตน 
16.645847,103 
0.68230 
จุดส้ินสุด 
16.648790,103 
0.662212 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ระยะทาง 
3.441กม. 
 

- ประชาชนมีความ 
สะดวกปลอดภัยใน 
การเดินทาง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

7 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
สาย บ.โคกกลาง  ม.4  
ต.หนองแวง อ.สมเด็จ-บ.โพน
สวาง ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ 
จ.กาฬสินธุ 

- เพ่ือใหประชาชนใน
พ้ืนที่มี ต.หนองแวง 
และพ้ืนที่ใกลเคียง มี
ถนน ที่ไดมาตรฐาน 
ไวใชสัญจรไปมา 

- ระยะทาง3.636 กม. 
จุดเร่ิมตน 
16.670801, 
103.673829 
จุดส้ินสุด 
16.658937, 
103.658637 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ระยะทาง 
3.636 กม. 

-  ประชาชนที่ใชถนน
เดินทางสะดวก ถนนได
มาตรฐาน 
 - ลดปญหาน้ําทวม
ถนนไดแบบย่ังยืน 
 -ลดปญหาอุบัต ิ
เหตุในการใชถนนลดลง 
 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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                          รายละเอียดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

แบบ ผ.๐2/2 



ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายบานหนอง 
แวง ม.16 ต.หนองแวง 
อ.สมเด็จ เชื่อมบานโปง
เชือก ต.นามะเขือ 
อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธุ 

- เพ่ือพัฒนากระบบการ 
คมนาคมขนสงใหมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการ 
 

- ผิวจราจรกวาง 6 
ม. 3 กม.จุดเร่ิมตน 
16.6999,103. 
207 จุดส้ินสุด 
16.7055,103. 
7085 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - กวาง 6 เมตร 
3 กิโลเมตร 

-  เกษตรกรขนสง 
ผลผลิตทางการ 
เกษตรไดอยางสะดวก
รวดเร็ว เกิดความ
คลองตัว 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

9 โครงการกอสรางถนน 
คสล.เชื่อมระหวาง
ตําบลสาย บ.หนองขาม 
ม.2 ต.หนองแวง 
 บ.โนนสวรรค ม.9  
ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ 

-เพ่ือพัฒนากระบบการ 
คมนาคมขนสงใหมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการ 

ผิวจราจรกวาง 5 ม. 
ระยะทาง 727  
เมตร จดุเร่ิมตน 
16.6817,103 
.7226 จดุส้ินสุด 
16.6820,103 
0.7272 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ระยะทาง 727  
เมตร 

-เกษตรกรขนสงผล 
ผลิตทางการเกษตร 
ไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว เกิดความ 
คลองตัว 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 

 
 

 

                              221 

                                         รายละเอยีดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

แบบ ผ.๐2/2 



ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกหวยคําเข 
จากนานายสุวรรณ ชัยกุล 
ถึงนานายสมพงษ 
เวียงนนท 

- เพ่ือความสะดวกสบาย 
ของประชาชนในการใชน้ํา
เพ่ืออุปโภคบริโภค 
 
 

- กวาง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
ลึก 3 ม.จุดเร่ิมตน 
16.6514, 
103.6808 
จุดส้ินสุด 
16.6636, 
103.6816 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - กวาง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

-  ประชาชนใน
พ้ืนที่สะดวกสบาย 
ในการใชน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภค 
 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

11 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังบดอัดแนน สาย 
ฮองเมก็-ดอนเตา 
บ.โนนชาด ม.8เช่ือม 
ตอ บ.พรสวรรค 
ม.10 เช่ือม บ.ปานกขาม 
ต.ภูปอ  
อ.เมือง 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย  
ในการคมนาคม และการ
ขนสงสินคาทางการ 
เกษตร 

- กวาง 6 ม. 
ยาว 3,000 ม. 
จุดเร่ิมตน 
16.6436, 
103.6857 
จุดส้ินสุด 
16.6315, 
103.683 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - กวาง 6 ม. 
ยาว 3,000 ม. 

-เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการ 
คมนาคมและการ
ขนสงสินคาทาง 
การเกษตร 
 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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                                รายละเอยีดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

แบบ ผ.๐2/2 



ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกหนอง
เปา(ตอน2)บ.โนนชาด 
ม.5   ต.หนองแวง 
 อ.สมเด็จ  
จ.กาฬสินธุ กวาง100 
ม. ยาว 100 ม. 
ปริมาณดินขุด 15,000 
ลูกบาศกเมตร 

-เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรและการ
อปุโภค-บริโภค 
เพียงพอตอความตอง 
การ 

-สายหนองเปา(ตอน
2)บ.โนนชาด ม.5   
ต.หนองแวง  
อ.สมเด็จ  
จ.กาฬสินธุ กวาง
100 ม. 
ยาว 100 ม. 
ปริมาณดินขุด 
15,000 ลูกบาศก
เมตร  
พิกัด 
N16.656416 
E103.654999 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - กวาง100 ม. 
ยาว 100 ม. 
ปริมาณดินขุด 
15,000 
ลูกบาศกเมตร 
พิกัด 
N16.656416 
E103.654999 

-ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรและ
การอปุโภค-
บริโภคเพียงพอ
ตอความ
ตองการ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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                  รายละเอียดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

แบบ ผ.๐2/2 



ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย บ.โคก
กลาง ม.4  
ต.หนองแวง เช่ือม 
บ.คําดอกซอน ม.7 
ต.นามะเขือ กวาง 5 
ม.ยาว 1 กม. 

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

-สาย บ.โคกกลาง 
ม.4 ต.หนองแวง 
เช่ือม บ.คําดอกซอน 
ม.7 ต.นามะเขือ 
กวาง 5 ม. 
ยาว 1 กม. 
พิกัดเร่ิมตน
N16.672446 
E103.672652 
พิกัดส้ินสุด 
N16.674627 
E103.663525 

3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 - กวาง 5 ม. 
ยาว 1 กม. 
พิกัดเร่ิมตน
N16.672446 
E103.67265
2 
พิกัดส้ินสุด 
N16.674627 
E103.66352
59 

-ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรและ
การอปุโภค-
บริโภคเพียงพอ
ตอความ
ตองการ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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          รายละเอยีดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

แบบ ผ.๐2/2 



ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
แยกถนนถีนานนท
บริเวณหนา หจก.
ทรงวฒันะ
คอนกรีต เช่ือม  
บ.ยอดแกง กวาง 
5 ม.ยาว 800 ม. 

-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

-สายแยกถนนถีนา
นนทบริเวณหนา 
หจก.ทรงวฒันะ
คอนกรีต เช่ือม  
บ.ยอดแกง       
กวาง 5 ม. 
ยาว 800 ม.พิกัด
เร่ิมตน
N16.607724 
E103.69253 
พิกัดส้ินสุด 
N16.605882 
E103.698450 

3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 - กวาง 5 ม. 
ยาว 800 ม.
พิกัดเร่ิมตน
N16.607724 
E103.69253 
พิกัดส้ินสุด 
N16.605882 
E103.69845
0 

-ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรและ
การอปุโภค-
บริโภคเพียงพอ
ตอความตองการ 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

                                   225 

                รายละเอยีดโครงการพฒันา 

       แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

สําหรับ  โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ที่ใชสํารับการประสานแผนพฒันาทองถ่ิน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ 

แบบ ผ.๐2/2 



ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

1. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกจิ ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองแวง 

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 

สาย  บ.โคกกลาง ม.4  

 ต.หนองแวง   อ.สมเด็จ  
- บ.โพนสวาง  ต.นามะเขือ  

อ.สหัสขันธ  จ.กาฬสินธุ 
 

-เพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนที่ ต.หนอง
แวง และพ้ืนที่
ใกลเคียง มีถนนที่
ไดมาตรฐานไวใช
สัญจรไปมา 

ระยะทาง 3.636 
กม. พิกัดเร่ิมตน 
N16.670801 
E103.673829 
พิกัดส้ินสุด 
N16.658937 
E103.658637            

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
3.636 กม.  

- ประชาชนที่ใช
ถนนเดินทาง
สะดวกถนนได
มาตรฐาน และลด
ปญหานํ้าทวม
ถนนไดแบบย่ังยืน
ลดอบุัตเิหตใุนการ
ใชถนนลดลง 

-กองชาง 
-อบจ. 
-กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

รวม 15  โครงการ - - 22,608,000 22,608,000 22,608,000 22,608,000 22,608,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ                                                                     

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัด 

๑. ยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

๑.๑ แผนงาน บัญชีครุภณัฑ                                                                     

แบบ ผ.๐3 



 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิตของ
ครภุัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570   
(บาท) 

 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สํานักปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สํานักปลัด 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลัด 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพา 
หนะและขนสง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักปลัด 

6 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

7 บริหารงาน 
คลัง 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

8 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีครุภัณฑ                                                                     

แผนพฒันาทองถิน่หาป(พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองแวง 

ก.ยทุธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัด 

๑. ยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

๑.๑ แผนงาน บัญชีครุภณัฑ                                                                     

แบบ ผ.๐3 



 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย(ผลผลิตของ
ครภุัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570   
(บาท) 

 

9 งานการ 
ศึกษา 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กอง
การศึกษาฯ 

10 งานสงคม
สงเคราะห 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สวัสดิการฯ 

11 งานสังคม
สงเคราะห 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กอง
สวัสดิการฯ 

12 งานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชาง 

13 งานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑสํารวจ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชาง 

14 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองชาง 

15 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชาง 

รวม 15 โครงการ - - - - 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 - 
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