
 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 

(เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1/2561 ) 

  

 
 

 



1 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  พ.ศ. ๒๕61 - 2564  

ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2561  ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  
------------------------------------------------------ 

 

เหตุผลและความจําเปน 

 
 

       ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
พ.ศ.2561 - 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย แลวนั้น เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  
ไดรับหนังสือรองทุกข  จากประชาชนในพ้ืนท่ีในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการตางๆ ในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ซ่ึงเปนโครงการเรงดวนท่ีตองใหความชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับประชาชน  
ซ่ึงโครงการท่ีเกิดปญหาไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)     
ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย และเนื่องจากรัฐบาลไดมีนโยบายชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยางพารา              
เพ่ือแกไขปญหายางพาราตกต่ํารวมท้ังใหสวนราชการ/หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของสํารวจ  ความตองการ            
และพิจารณาทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีสวนผสมยางพารา ประกอบกับ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน      
แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางสาธารณสุข พรอมท้ังแจงแนวทางการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ดังกลาว และขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการ แกไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2548  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)        
พ.ศ.2559  

 
 

เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  สอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณ
ปจจุบัน รวมถึงเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และเพ่ือใหการดําเนินการของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
จึงไดจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561 – 2564    เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2561              
นี้ ข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามหนังสือสั่งการและมีความสอดคลองกับปญหาและความตองการเรงดวนของประชาชน            
รวมถึงใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป    

 
 
 



 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป  (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2561 )  
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 
จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเมืองและชมุชน ( เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2561 )  
 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

แผนงานงบกลาง  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

รวม 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2561 ) 
 

แผนงานเคหะและชุมชน            
งานไฟฟาและถนน 

 

2 
 

409,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

แผนงานอุตสาหกรรม  
และโยธา 
 

 
2 

 
744,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม  

4 
 

1,153,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 
 

1,153,000 
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แบบ  ผ.07 



 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป   (เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2561 )  
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 
จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  (เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2561 ) 
 

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - - - - - - - 
 

แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - 
 

 

รวม 
- - - - - - - - - - 

 

ยุทธศาสตรท่ี  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2561 ) 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - 
 

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - 
 

แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - 
 

รวม - - - - - - - - - - 
 

 
 

-3- 
 

 

แบบ  ผ.07 



 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป   (เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2561 )  
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

 

 
ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 
จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  5  สงเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2561) 
 

 

แผนงานการเกษตร 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

- 
 

 

รวม 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ(เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2561) 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

1 
 

30,000 
 

1 
 

30,000 
 

1 
 

30,000 
 

1 
 

30,000 
 

1 
 

120,000 
แผนงานงบกลาง  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

รวม 
 

1 
 

30,000 
 

1 
 

30,000 
 

1 
 

30,000 
 

1 
 

30,000 
 

1 
 

120,000 
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แบบ  ผ.07 



 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป  (เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 )  
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี   7   การอนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น (เพ่ิมเติม   ครั้งท่ี 1/2561) 
แผนงานศาสนาวฒันธรรม
และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - 

รวม 
 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 8   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล  (เพ่ิมเติม    ครั้งท่ี 1/2561) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - 

แผนงานบริหารงานคลัง - - - - - - - - - - 

แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - 

แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - 

แผนงาน - - - - - - - - - - 

 

รวม 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

รวมท้ังสิ้น 
 

5 
 

1,177,000 
 

1 
 

30,000 
 

1 
 

30,000 
 

1 
 

30,000 
 

5 
 

1,297,000 
 
 

-5- 
 

แบบ  ผ.07 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชโีครงการพัฒนาทองถ่ิน (แบบ ผ.01) 
(เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2561) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป พ.ศ.25 61  -   2564   (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2561 )  ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

 

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  4   การเสริมสรางความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
งานไฟฟาและถนน 
1 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 1 บานแวงนอย 
– สายจากเขตเทศบาล 
ถึง  หนองนาเหมือง   
 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
คมนาคมขนสงให
ดีข้ึน 

- โดยดําเนินการ
กอสรางถนน คสล. 

กวาง  5  เมตร  ยาว  
103  เมตร 

269,000 - - - รอยละความพึงพอใจ
ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี
ตําบลแวงนอย ใน
การสัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล
แวงนอยมีความพึงพอใจ
ตอการคมนาคมขนสงใน
พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล.หมู 2 บานดอนหัน 
- สายหนาโรงเรียนดอน
หันนาจาน  
 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
คมนาคมขนสงให
ดีข้ึน 

-โดยดําเนินการ
กอสรางถนน คสล. 
กวาง  3  เมตรยาว  

89  เมตร 

140,000 - - - รอยละความพึงพอใจ
ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี
ตําบลแวงนอย ใน
การสัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล
แวงนอยมีความพึงพอใจ
ตอการคมนาคมขนสงใน
พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

 
 

-6- 
 

แบบ ผ.01 

 



 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป พ.ศ.25 61 - 2564   (เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2561 )  ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  4   การเสริมสรางความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย  ท่ี  2   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน/  
 

2.2   แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
หมูท่ี   9  บานโนนศิลา  
1 โครงการปรับปรุงผิวทาง

คอนกรีตเดิม  
-สายศิลาอาตสร หมูท่ี 9  
บานโนนศิลา  

- เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
คมนาคมขนสงให
ดีข้ึน 

- ดําเนินการปรับปรุง
ผิวทางคอนกรีตเดิม 
โดยปรับระดับผิวทาง
ดวยวัสดุผสมพารม
แอสฟททติก   กวาง  
5  เมตร  ยาว  200  
เมตร  

350,000 - - - รอยละความพึงพอใจ
ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี
ตําบลแวงนอย ใน
การสัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล
แวงนอยมีความพึงพอใจ
ตอการคมนาคมขนสงใน
พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

2 โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้นเดียว  

-เพ่ือรองรับการ
ใหบริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการ 

ดําเนินการตอเติม
อาคารสํานักงาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวาง 5  เมตร  
ยาว  10  เมตร  

394,000 - - - รอยละความพึงพอใจ
ของผูมาใชบริการ 

อบต.แวงนอยมีสถานท่ี
เพียงพอสําหรับรองรับ
การใหบริการประชาชน 

กองชาง 
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แบบ ผ.01 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป พ.ศ.25 61  -   2564   (เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2561 )  ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

 

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6   การเสริมสรางสุขภาวะ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย  ท่ี   6   การเสริมสรางสุขภาวะ 
2.2   แผนงานสาธารณสุข    
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
 จะไดรับ 

หนวยงาน         
ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
1 โครงการสัตวปลอด

โรค  คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา   

เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ  สัตว
ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ฯ  
 
 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานสํารวจจํานวน
สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ตําบลแวงนอย  

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของจาํนวน
สุนัขและแมวท่ีไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

สุนัขและแมวท้ังท่ีมี
และไมมีเจาของใน
พ้ืนท่ีไดรับการฉีด
วัคซีนครบทุกตัว 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.01 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บัญชีครุภัณฑ (แบบ  ผ.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป พ.ศ.25 61  -   2564   (เพิ่มเติม  คร้ังท่ี 1/2561 )  ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล  

ท่ี แผนงาน 
หมวด ประเภท 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด  18,000  บีทียู 
พรอมดําเนินการติดตั้ง 
 

จํานวน  2  เครื่อง 62,000 - - - สํานักปลัด 

2 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ  

- เพ่ือจัดซ้ือพัดลมโคจร  
ขนาด  16  นิ้ว ประหยัดไฟ
สูงสุดเบอร 5  จํานวน  2  
เครื่อง  
 

จํานวน  2  เครื่อง 3,100 - - - กอง
การศึกษา 

3 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ  

- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง
จํานวน  1  เครื่อง 

 

จํานวน  1  เครื่อง 5,000 - - - สํานักปลัด 

4 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ  

- โครงการติดตั้งปายเตือนเขต
หมูบาน (พลังงานแสงอาทิตย)  

จํานวน  2  จุด 50,000 - - - สํานักปลัด 
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แบบ ผ.08 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ  ผ.07) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564  เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

8 440,000 8 450,000 8 450,000 8 450,000 32 1,790,000 

แผนงานงบกลาง 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000 

แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 12 204,000 

รวม 12 1,500,000 12 1,510,000 12 1,510,000 12 1,510,000 48 5,994,000 

ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน            

งานไฟฟาและถนน 

57 11,527,000 52 10,050,000 49 9,050,000 47 8,550,000 205 39,177,000 

แผนงานอุตสาหกรรม  และ

โยธา 

56 8,709,000 57 10,590,00 57 10,360,00 57 10,360,000 227 40,000,000 

รวม 113 20,236,900 109 20,640,000 106 19,410,000 104 18,910,000 432 79,136,900 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 

แผนงานการศึกษา 6 3,780,000 7 3,800,000 6 3,780,000 7 

 

3,800,000 26 15,160,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห 2 252,000 2 252,000 2 252,000 2 252,000 8 1,008,000 

แผนงานงบกลาง 3 10,650,000 3 10,650,000 3 10,650,000 3 10,650,000 12 42,600,000 

รวม 11 14,682,000 12 14,702,000 11 14,682,000 12 14,702,000 46 58,7680,000 
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แบบ  ผ.07 



 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564 เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 
 

 

 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

แผนงานการเกษตร 3 150,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 12 450,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 5 3060,000 5 3060,000 5 3060,000 5 3060,000 20 12,240,000 
 

รวม 
 

9 

 

3,260,000 
 

9 
 

3,210,000 
 

9 
 

,210,000 
 

9 
 

3,210,000 
 

36 
 

12,890,000 

ยุทธศาสตรท่ี  5  สงเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานการเกษตร 4 160,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 16 640,000 

รวม 4 160,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 16 640,000 

 

แผนงานสาธารณสุข 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000 12 2,000,000 

แผนงานงบกลาง 1 130,000 1 130,000 1 130,000 1 130,000 4 520,000 
 

รวม 
 

4 
 

630,000 
 

4 
 

630,000 
 

4 
 

630,000 
 

4 
 

630,000 
16  

2,520,000 
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แบบ  ผ.07 



 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564 เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 
 

 

 

ยุทธศาสตร 

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี   7   การอนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภมูิปญญาทองถ่ิน 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

11 720,000 12 760,000 12 760,000 12 760,000 47 3,000,000 

รวม 11 720,000 12 760,000 12 760,000 12 760,000 47 3,000,000 

ยุทธศาสตรท่ี 8   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 630,000 8 630,000 8 630,000 8 630,000 32 2,520,000 

แผนงานบริหารงานคลัง 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 390,000 

แผนงานการศึกษา 1 32,000 1 32,000 1 32,000 1 32,000 4 128,000 

 

รวม 

10 692,000 10 692,000 10 692,000 10 692,000 40 3,038,000 

 

รวมท้ังสิ้น 

 

 

174 

 

41,880,000 

 

172 

 

42,304,000 

 

168 

 

41,054,000 

 

167 

 

40,554,000 

 

681 

 

165,792,900 
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แบบ  ผ.07 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน   (แบบ ผ.01) 

 (เปล่ียนแปลง  ครั้งที่ 1/2561) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  พ.ศ.2561-2564 ( แกไข/เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561) ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  4   การเสริมสรางความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมือง และชุมชน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ท่ี 1  การพัฒนาเมือง และชุมชน  

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการฝกอบรม  

อาสาสมัคปองกันภัย

ฝายพลเรือน(อปพร.)

(หลักสูตรจัดตั้ง) ตําบล

แวงนอย 

-เพ่ือเพ่ิมจํานวนสมาชิก 

อปพร.ประจําตําบลแวง

นอยใหครบจํานวน

ตามท่ีระเบียบกําหนด 

- ดําเนินการจดัฝกอบรม 

 ตามโครงการฝกอบรม 

อาสาสมัคปองกันภัย

ฝายพลเรือน(อปพร.)

(หลักสูตรจัดตั้ง) ตําบล

แวงนอย 

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนสมาชิก             

อปพร.ประจําตําบล   

แวงนอยมีจํานวนครบ

ตามท่ีระเบียบ            

ท่ีเก่ียวของกําหนด  

- สมาชิก อปพร.ท่ีไดเขา

รับการฝกอบรมทบทวน มี

ความรูความชํานาญใน

การปฏิบัตหินาท่ีเมื่อไดรับ

มอบหมาย  

- อบต.แวงนอยมีการ

ดําเนินการเปนไปตามท่ี

ระเบียบกําหนด 

สํานักปลดั 

 

2 โครงการฝกซอม

อุบัติเหตุทางถนน  

-เพ่ือเปนคาใชจายใน

การดําเนินการฝกซอม

อุบัติเหตุทางถนน  

- เขารวมการฝกซอม

อุบัติเหตุทางถนน

รวมกันโรงพยาบาลแวง

นอย 

100,000 100.000 100,000 100,000 หนวยกูชีพ  อบต.แวง

นอยไดเขารวมการ

การฝกซอมอุบัติเหตุ

ทางถนนปละ  1  ครั้ง 

- หนวยกูชีพ อบต.  แวง

นอยไดเขารวมการการ

ฝกซอมอุบัติเหตุทางถนน 

สํานักปลดั 

 

(แกไข คร้ังท่ี 1/2561   เนื่องจากพิมพผิด ) 
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แบบ ผ.01 



 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการฝกซอม

อุบัติเหตุทางถนน  

-เพ่ือเปนคาใชจายใน

การดําเนินการฝกซอม

อุบัติเหตุทางถนน  

- เขารวมการฝกซอม

อุบัติเหตุทางถนนรวมกัน  

โรงพยาบาลแวงนอยและ

หนวยกูชีพของท้ิงถิ่นอ่ืนๆ

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแวงนอย 

10,000 10,000 10,000 10,000 หนวยกูชีพ อบต. แวง

นอยไดเขารวมการการ

ฝกซอมอุบัติเหตุทาง

ถนนปละ  1  คร้ัง 

- หนวยกูชีพอบต.แวงนอย

ไดเขารวมการการฝกซอม

อุบัติเหตุทางถนน 

สํานักปลัด 

 

3 โครงการตั้งจุดตรวจดาน

ตรวจปองกันอุบัติเหตุ

ชวงเทศกาล   

 

 

เพ่ือลดจํานวนอุบัตเิหตุ

ท่ีเกิดข้ึนในชวงเทศกาล

ปใหมและเทศกาล

สงกรานต  

เพ่ือบริการประชาชน 

ตั้งจุดตรวจดานตรวจ/จุด

บริการในชวงเทศกาลปใหม 

ตั้งจุดตรวจดานตรวจ/จุด

บริการในชวงเทศกาล

สงกรานต 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนหมูบานท่ีมีการ

ดําเนินการตั้งจุดตรวจ/

จุดบริการประชาชน

ในชวงเทศกาลสงกรานต 

และเทศการปใหม  

- จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน

ในชวงเทศกาลปใหม และ

เทศกาลสงกรานตในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอยลดลง 

-ประชาชนไดรบัความ

สะดวกในการเดินทางชวง

เทศกาล 

สํานักปลดั 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

3 โครงการต้ังจุดบริการ

ประชาชนในชวง

เทศกาล   

 

 

เพ่ือลดจํานวนอุบัติเหตุ

ท่ีเกิดขึ้นในชวงเทศกาล

ปใหมและเทศกาล

สงกรานต  

เพ่ือบริการประชาชน 

ต้ังจุดบริการประชาชน

ในชวงเทศกาลปใหม และ

ในชวงเทศกาลสงกรานต 

50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารดําเนินการบริการ

ประชาชนในชวง

เทศกาลสงกรานต และ

เทศการปใหม  

- จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น

ในชวงเทศกาลปใหม และ

เทศกาลสงกรานตในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอยลดลง 

-ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทางชวง

เทศกาล 

สํานักปลัด 

4 โครงการติดตั้งระบบ

กลองโทรทัศวงจรปด

ภายในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัด อบต.แวง

นอย  

-เพ่ือเฝาระวังรักษา

ทรัพยสินของทางราชการ 

-เพ่ือใชบันทึกเปนหลักฐาน

กรณีเกิดเหตุข้ึนในอนาคต 

- ติดตั้งระบบกลองโทรทัศวงจร

ปดพรอมระบบอินเตอรเน็ต 

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด 2  แหง  

150,000 150,000 150,000 150,000 - ศพด.ท้ังสองแหงมีการ

บันทึกเหตุการณไวเพ่ือ

ตรวจสอบ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง

แหงมีการบันทึกเหตุการณ

เพ่ือเปนหลักฐานกรณเีกิด

เหตุการณในอนาคต  

กองชาง 

กอง

การศึกษา 

  -14- 



 

 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด  

-เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการฯ 

-เพ่ือรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด ใน

พ้ืนท่ี รวมถึงการปองกัน

ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยา

เสพติด และการบําบัดฟนฟู

สมรรถภาพ 

ดําเนินการตามโครงการ

รณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ ในพ้ืนท่ี  

หมู 1 -  13 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหมูบาน                      

ท่ีดําเนินการ 

-ผูเก่ียวของกับยาเสพติด

ในพ้ืนท่ีลดลง 

สํานักปลดั 

6 คาใชจายในการจัดซื้อ

วัสดุ/อุปกรณท่ีใชในงาน

ปองกันและบรรเทา

ธารณภัย   

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณตางๆ  

เชน  ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ  

ดําเนินการจัดซื้อ 

ทุกปๆละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 การออกปฏิบัติงานให

การชวยเหลือประชาชน

ของงานปองกันและ

บรรเทา สาธารณภัย 

อบต.แวงนอย 

งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยมีวัสดุอุปกรณใช

สําหรับการปฏิบัติหนาท่ี

อยางเพียงพอ 

สํานักปลดั 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

6 คาวัสดุอ่ืน  เพ่ือเปนคาใชจายในการ

จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณท่ีใชใน

งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  เชน เคมี

ดับเพลิง ฯลฯ  

ดําเนินการจัดซ้ือ 

ทุกปๆละ 1 คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 การออกปฏิบัติงานให

การชวยเหลือ

ประชาชนของงาน

ปองกันและบรรเทา สา

ธารณภัย อบต.แวง

นอย 

งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยมีวัสดุ

อุปกรณใชสําหรับการ

ปฏิบัติหนาท่ีอยาง

เพียงพอ 

สํานักปลัด 

7 โครงการสรางเสรมิ

อาชีพใหกับผูดอยโอกาส  

ยากจน  และผูผานการ

บําบัดยาเสพติด 

เพ่ือจัดฝกอบรมดานอาชีพ

ใหกับผูดอยโอกาส  ยากจน  

และผูผานการบําบัดยาเสพ

ติด 

ดําเนินการทุกปๆ ละ  1  

ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ผูดอยโอกาส  

ยากจน และ ผูผานการ

บําบัดยาเสพติดท่ีเขา

รวมโครงการ  

ผูดอยโอกาส  ยากจนและ

ผูผานการบําบัดยาเสพติด

ท่ีไดเขารวมโครงการมี

อาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน  

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

7 โครงการสรางเสริม

อาชีพใหกับ

ผูดอยโอกาส  ยากจน  

และผูผานการบําบัดยา

เสพติด 

เพ่ือเปนคาใชจายตางๆ          

ท่ีเกี่ยวเนื่องในการดําเนินงาน

ตามโครงการสรางเสริม

อาชีพใหกับผูดอยโอกาส  

ยากจน  และผูผานการบําบัด

ยาเสพติด 

ดําเนินการทุกปๆละ  

1  คร้ัง 

10,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ผูดอยโอกาส  

ยากจน และ ผูผานการ

บําบัดยาเสพติดท่ีเขารวม

โครงการ  

ผูดอยโอกาส  ยากจน

และผูผานการบําบัดยา

เสพติดท่ีไดเขารวม

โครงการมีอาชีพและมี

รายไดเพ่ิมขึ้น  

สํานักปลัด 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

8 โครงการเฝาระวังและ

ควบคุมไฟปา 

 

-เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวเน่ือง

ในการดดําเนินการเฝาระวัง

และควบคมุไฟปา และการจัด

ฝกอบรมหลักสตูรอาสาสมัค

ปองกันไฟปา 

ดําเนินการจัดฝกอบรม 

เพ่ิมจํานวนสมาชิกอาสา

สมัคปองกันไฟปาและ

ทบทวนความรูการ

ปองกันและเฝาระวัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนสมาชิกอาสาสมคั

เฝาระวังปองกันไฟปาใน

พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป  

 

การเกิดไฟปาในพ้ืนท่ีมี

จํานวนลดลง 

สํานักปลดั 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  4   การเสริมสรางความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมือง และชุมชน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ท่ี 1  การพัฒนาเมือง และชุมชน1.2  แผนงานงบกลาง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

–  งานงบกลาง 

1 เงินสํารองจาย เพ่ือเปนคาใชจายในกรณเีรงดวน 

การแกไขปญหาเดือดรอนของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเชน อัคคีภัย 

วาตภัย อุทกภยั หรือสาธารณะภยั

ตางๆ 

หมู 1 - 13 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

การแกไขปญหาความ

เดือดรอนของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนไดรับการ

แกไขปญหาอยาง

เรงดวน 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.25 61 ถึง 2564)  (เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 ) องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ   องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  4   การเสริมสรางความม่ันและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย  ท่ี  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

1 คาใชจายในการ

สนับสนุนการจัดทําแผน

ชุมชน 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

สนับสนุนหรือจัดทําแผน

ชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย

จํานวน  13  หมูบานรวมถึง

เปนคาใชจายสําหรับการ

ดําเนินการจัดเก็บขอมลู

พ้ืนฐานในพ้ืนท่ี 

ดําเนินการ 

ทุกปๆละ  1  ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 อบต.แวงนอยมีการ

ดําเนินการจัดทําแผน

ชุมชนครบทุกหมูบาน 

ทุกหมูบานมีแผนชุมชนสําหรับ

การเสนอของบประมาณจาก

หนวยงานตางๆ 

สํานักปลดั 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

1 คาใชจายในการ

สนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

สนับสนุนหรือจัดทําแผน

ชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย

จํานวน  13  หมูบานรวมถึง

เปนคาใชจายสําหรับการ

ดําเนินการจัดเก็บขอมลู

พ้ืนฐานในพ้ืนท่ี 

ดําเนินการ 

ทุกปๆละ  1  คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.แวงนอยมีการ

ดําเนินการจัดทําแผน

ชุมชนครบทุกหมูบาน 

ทุกหมูบานมีแผนชุมชนสําหรับ

การเสนอของบประมาณจาก

หนวยงานตางๆ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.01 

 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  4   การเสริมสรางความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

งานไฟฟาและถนน 

หมูท่ี  2  บานดอนหัน 

1 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 2 บานดอนหัน

เช่ือมหมู10 บานนาจาน 

 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการกอสราง

ถนน  คสล.หมู 2 บานดอน

หัน เช่ือม หมู 10 บานนา

จาน   กวาง  5  เมตร 

200,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลว  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2560  ) 

2 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 2 บานดอนหัน 

- สายจากวัด ถึงศาลเจา  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-โดยดําเนินการกอสรางถนน 

คสล.-สายจากวัด ถึงศาลเจา                

กวาง  5  เมตร 

 

150,000 150,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

2 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 2 บานดอนหัน 

- สายจากวัด ถึงศาลเจา 

(ปูตา) 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

การคมนาคมขนสงให

ดีขึ้น 

-โดยดําเนินการกอสราง

ถนน คสล.-สายจากวัด ถึง

ศาลเจา(ปูตา) กวาง 4 

เมตร 

209,100 200,000 200,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 
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แบบ ผ.01 

 



 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมู2 บานดอนหัน 

- สายบานเกา เช่ือม          

บานหนองแวงหวยทราย   

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการลงลูกรัง

หรือ หินคลุกพรอมปรับ

เกรดใหเรียบรอย  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

3 โครงการกอสราง/

ปรับปรุง ถนนลูกรัง หมู2 

บานดอนหัน       

- สายบานเกา เชื่อม          

บานหนองแวงหวยทราย  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

การคมนาคมขนสงให

ดีขึ้น 

- โดยดําเนินการกอสราง/

ปรับปรุง ถนน ลูกรัง  

- สายบานเกา เชื่อม บาน

หนองแวงหวยทราย   

กวาง  4  เมตร   

200,000 200,000 250,000 250,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก  

หมู 2 บานดอนหัน 

- สายศาลเจา เช่ือม           

บานหนองแวงหวยทราย 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการ ลงลูกรัง

หรือหินคลุก พรอมปรับ

เกรดใหเรียบรอย  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

4 โครงการกอสราง/

ปรับปรุงถนนลกูรัง หรือ

ถนนหินคลกุ หมู 2 บาน

ดอนหัน- สายศาลเจา 

เชื่อม บานหนองแวงหวย

ทราย 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

การคมนาคมขนสงให

ดีขึ้น 

- โดยดําเนินการกอสราง/

ปรับปรุงถนนลกูรังหรือหิน

คลุก- สายศาลเจา เชื่อม 

บานหนองแวงหวยทราย

กวาง  4  เมตร   พรอม

ปรับเกรดใหเรียบรอย  

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

5 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุกหมู 

2 บานดอนหัน 

- สายหลังโรงเรียนบาน

ดอนหันนาจาน  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-โดยดําเนินการลงลูกรัง 

หรือหินคลุก พรอมปรับ

เกรดใหเรียบรอย  

– สายหลังโรงเรยีนบานดอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

5 โครงการกอสราง

ถนนคศล. หมู 2 บาน

ดอนหัน - สายหลัง

โรงเรียนบานดอนหันนา

จาน  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

การคมนาคมขนสงให

ดีขึ้น 

-โดยดําเนินการกอสราง

ถนน คศล. – สายหลัง

โรงเรียนบานดอนหันนา

จาน กวาง  4  เมตร  

250,000 250,000 250,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมู 2 บานดอนหัน 

- สายลําหวยทราย  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-โดยดําเนินการลงลูกรังหรือ

หินคลุกพรอมปรับเกรด ให

เรียบรอย  

 - สายลําหวยทราย  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก  

หมู 2บานดอนหัน 

- สายไปปาชา  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการ ลงลูกรัง

หรือหินคลุก พรอมปรับ

เกรด  ใหเรยีบรอย   

– สายไปปาชา 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

7 โครงการกอสราง/

ปรับปรุงถนนลกูรัง หรือ

ถนนหินคลกุ หมู 2  บาน

ดอนหัน - สายไปปาชา  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

การคมนาคมขนสงให

ดีขึ้น 

- โดยดําเนินการ กอสราง/

ปรับปรุง ถนน ลูกรัง   

– สายไปปาชา หมู 2          

บานดอนหันกวาง 4  เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8 โครงการกอสรางถนน

ดิน หมู 2  บานดอนหัน 

- สายหนองศาลเจา ถึง            

ลําหวยหาด  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-โดยดําเนินการกอสรางถนน

ดิน – สายหนองศาลเจา  ถึง            

ลําหวยหาด  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

8 โครงการกอสรางถนน

ลูกรังหมู 2 บานดอน

หัน 

- สายหนองศาลเจา ถึง            

ลําหวยหาด  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีขึน้ 

-โดยดําเนินการกอสราง

ถนนลูกรัง – สายหนองศาล

เจา  ถึง ลําหวยหาด  

 กวาง 3  เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน

ลูกรังหรือถนนหินคลุก 

หมูท่ี  2  บานดอนหัน 

– สายคันคลูําหวยทราย 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-โดยดําเนินการ ลงลูกรัง

หรือหินคลุก พรอมปรับ

เกรด  ใหเรยีบรอย   

–ถนนสายคันลําหวยทราย 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจาก  ไมมีพ้ืนท่ีดําเนินการ    ) 

หมูท่ี  3  บานหนองแขม  1   

10 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู3 บานหนอง

แขม–สายซอยทานํ้าถึง

ถนนรอบบานเหนือ 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน  คสล. – สายซอยทา

นํ้า ถึงถนนรอบบานทางทิศ

เหนือ กวาง 4 เมตร 

250,000 250,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

  (หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลว  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2560  ) 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

11 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู3 บานหนอง

แขม –สายถนนรุงอรณุ 

ถึงลําหวยสะแกราษฎร  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน  คสล.-สายถนนรุง

อรุณ ถึงลําหวยสะแกราษฎร   

กวาง 4 เมตร 

200,000 200,000 200,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

11 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู3 บานหนอง

แขม –สายถนนรุงอรุณ 

ถึงลําหวยสะแกราษฎร  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีขึน้ 

- โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน  คสล.-สายถนนรุง

อรุณ ถึงลําหวยสะแก

ราษฎร  กวาง  4 เมตร 

327,300 200,000 200,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน 

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมู 3 บานหนองแขม– 

สายคันลําหวยสะแก

ราษฎร     

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการลงลูกรัง 

หรือหินคลุก พรอมปรับ

เกรด  ใหเรยีบรอย  

– สายคันลาํหวยสะแก

ราษฎร         

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

12 โครงการกอสรางถนน 

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมู 3 บานหนองแขม– 

สายคันลําหวยสะแก

ราษฎร       

- เพ่ือพัฒนาระบบ

การคมนาคมขนสงให

ดีขึ้น 

- โดยดําเนินการลงลูกรัง 

หรือหินคลุก  – สายคันลํา

หวยสะแกราษฎร  กวาง  3  

เมตร  พรอมปรับเกรด  

 ใหเรียบรอย  

200,000 200,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

13 โครงการกอสรางถนน 

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมู 3 บานหนองแขม –

สายคันลําหวยตะก่ัว  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการลงลูกรัง หรือ

หินคลุก พรอมปรับเกรด  

 ใหเรียบรอย  

–สายคันลําหวยตะก่ัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน    

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมู 3 บานหนองแขม–

สายสามแยกไผสีทอง ถึง 

หนารานคาชุมชน  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการลงลูกรังหรือ   

หินคลุก พรอมปรับเกรด  

 ใหเรียบรอย 

 –สายสามแยกไผสีทอง ถึง 

หนารานคาชุมชน 

100,000 100,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลว  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2560  ) 

15 โครงการกอสรางถนน    

(ดิน) ลูกรัง หรือถนนหิน

คลุก หมู 3บานหนอง

แขม –สายถนนราช

บูรณะ (รอบบาน

ทางดานทิศใต) 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการกอสรางถนน

ดิน โดยลงลูกรังหรือหินคลุก    

เสรมิ พรอมปรับเกรด  ให

เรียบรอย–สายถนนราชบูรณะ

(รอบบานทางดานทิศใต)  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบลแวง

นอย ในการสัญจร ไป –

มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน    

ลูกรังหรือถนนหินคลุก 

หมู 3บานหนองแขม                

– สายทุงรวงทอง 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการลงลูกรัง 

หรือหินคลุกพรอมปรับเกรด  

 ใหเรียบรอย– สายทุงรวงทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบลแวง

นอย ในการสัญจร ไป –

มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

 

 

-23- 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

17 โครงการกอสรางถนน

ลูกรังหรือถนนหินคลุก 

หมูท่ี 3 -สายคุมหนอง

แขม  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- ดําเนินการกอสรางถนน ลูกรัง 

โดยดําเนินการลงลูกรังหรือหิน

คลุกพรอมปรับเกรด ใหเรยีบรอย  

- สายคุมหนองแขม  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

หมูท่ี  4  บานกุดรู 

18 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 4  บานกุดร ู

-สายเช่ือมศาลา

กลางบาน  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล.หมูท่ี  4 บานกุดร ู

-  สายเช่ือมศาลากลางบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

18 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 4 บานกุดรู 

-สายเชื่อมศาลา

กลางบาน  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีขึน้ 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล.หมูท่ี  4 บานกุดรู 

-  สายเชื่อมศาลากลางบาน  

กวาง 2.50 เมตร/ยาว 30 เมตร  

36,700 - - - รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ใน

การสัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึง

พอใจตอการคมนาคม

ขนสงในพ้ืนท่ีตําบลแวง

นอย  

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 4  บานกุดร ู

-สายวัดปาโนนเมือง

หลวย  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล.  

- สายวัดปาโนนเมืองหลวย  

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

19 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 4 บานกุดรู 

-สายวัดปาโนนเมือง

หลวย  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีขึน้ 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล. – สายวัดปาโนนเมือง

หลวย  กวาง  3  เมตร   

298,200 300,000 300,000 250,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ใน

การสัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึง

พอใจตอการคมนาคม

ขนสงในพ้ืนท่ีตําบลแวง

นอย  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

20 โครงการกอสรางถนน

ดิน หมู 4 บานกุดรู  

- สายปาเชือก  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการกอสราง 

ถนนดิน  หมูท่ี 4 บานกุดร ู

 - สายปาเชือก  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 4  บานกุดร ู

-สายสระบัวทอง  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล. - สายสระบัวทอง 

150,000 150,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย  

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสง 

กองชาง 

22 โครงการขยายถนน 

คสล.หมู 4  บานกุดรู   

-สายซอยวิญ ู

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการขยายถนน 

คสล. - สายซอยวิญู  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

หมูท่ี  5  บานอีโล 

23 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 5 บานอีโล   

- จากหนาวัด – ปาชา

บานอีโล  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล. - สายหนาวัด จาก 

คสล.เดิมถึง  ปาชาบานอีโล 

กวาง   5  เมตร  

200,000 200,000 200,000 300,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 5  บานอีโล 

-สายประชารัฐ 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสรางถนน 

คสล.  – สายประชารัฐ 

 

250,000 250,000 300,000 300,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสง 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

24 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 5  บานอีโล 

-สายประชารัฐ 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีขึน้ 

โดยดําเนินการกอสรางถนน 

คสล.  – สายประชารัฐ 

กวาง  5  เมตร  

605,000 250,000 300,000 300,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

25 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุกหมู 

5  บานอีโล -สายซอยปูตา 

- หนองอีโล  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรังหรือหิน

คลุก - พรอมปรับเกรดให

เรียบรอย – สายซอยปูตา 

 – หนองอีโล 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

25 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก

หมู 5  บานอีโล -สาย

ซอยปูตา - หนองอีโล  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการลงลูกรังหรือ

หินคลุก –สายซอยปูตา–

หนองอีโล กวาง  3  เมตร 

พรอมปรับเกรดใหเรียบรอย  

150,000 150,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนน

ลูกรังหรือถนนหินคลุก หมู 

5  บานอีโล 

- สายลําหวยนา  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรัง            

หรือหินคลุก พรอมปรับเกรด  

ใหเรียบรอย 

 -สายลําหวยนา  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

26 โครงการกอสรางถนน

ลูกรังหรือถนนหินคลุก 

หมู 5  บานอีโล 

- สายลําหวยนา  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการลงลูกรัง            

หรือหินคลุก  -สายลําหวยนา 

กวาง  4  เมตร  พรอมปรับ

เกรด  ใหเรียบรอย  

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนน 

ลูกรัง หรือถนนหินคลุกหมู 

5 บานอีโล   

- สายโนนเชียงคณู ถึง

กลางบาน  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรัง            

หรือหินคลุก พรอมปรับเกรด  

ใหเรียบรอย 

- สายโนนเชียงคณู ถึง

กลางบาน  กวาง  4  เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

27 โครงการกอสรางถนน 

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก

หมู 5 บานอีโล   

- สายโนนเชียงคณู ถึง

กลางบาน  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรัง            

หรือหินคลุก - สายโนนเชียง

คูณ ถึงกลางบาน กวาง 4  

เมตร  พรอมปรับเกรด  ให

เรียบรอย  

150,000 150,000 - - รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

หมู  6  บานโคกสี 

28 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 6 บานโคกสี  

- สายดอนปูตา ถึงถนน

ศรีเมืองนํ้าซับ 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง  

ถนน คสล. 

- สายดอนปูตา ถึงถนน              

ศรีเมืองนํ้าซับ 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

28 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 6 บานโคกสี  

- สายดอนปูตา ถึงถนน

ศรีเมืองน้ําซับ 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการกอสราง  

ถนน คสล.- สายดอนปูตา ถึง

ถนน  ศรีเมืองน้ําซับ  กวาง  

4  เมตร  

242,200 250,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 6 บานโคกสี   

- สาย รร.แวงนอยศึกษา  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล.   

- สาย รร.แวงนอยศึกษา     

150,000 150,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

29 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 6 บานโคกสี   

- สาย รร.แวงนอย

ศึกษา  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

-โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล.  - สาย รร.แวง

นอยศึกษา    กวาง  4  เมตร 

255,000 - - - รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

30 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมู 6  โคกสี -จากชุมชน

โคกสี (ลําหวยขอนขวาง) 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรังหรือ

หินคลุก พรอมปรับเกรดให 

เรียบรอย - จากชุมชนโคกสี 

(ลําหวยขอนขวาง) 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน  

คสล.หมูท่ี  6 บานโคกส ี

-สายถนนศรเีมืองนํ้าซับ 

 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง

ถนนคสล.  -สายถนนศรี

เมืองนํ้าซับ 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

หมู 7   บานหนองหอย  

32 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 7 บานหนอง

หอย – สายหนองหอย ถึง 

โคกกลาง  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง  

ถนน คสล. 

- สายหนองหอย– โคกกลาง 

200,000 200,000 400,000 400,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

32 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 7 บานหนอง

หอย 

 – สายหนองหอย 

ถึง โคกกลาง  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการกอสราง  

ถนน คสล.- สายหนองหอย 

–โคกกลาง กวาง 5 เมตร  

385,400 250,000 400,000 400,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

 

-28- 

 



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมู    8 บานปาเปง  

33 โครงการกอสรางถนน คสล. 

หมู 8 บานปาเปง    

- สายทางเขาหมูบานถึง 

ถนนลาดยางศรีเมืองนํ้าซับ 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง 

 ถนน คสล. 

- สายทางเขาหมูบานถึง 

ถนนลาดยางศรีเมืองนํ้า

ซับ 

250,000 250,000 300,000 300,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

33 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 8 บานปาเปง    

- สายทางเขาหมูบานถึง 

ถนนลาดยางศรีเมืองน้ําซับ 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีขึน้ 

โดยดําเนินการกอสราง 

 ถนน คสล.- สาย

ทางเขาหมูบานถึง 

ถนนลาดยางศรีเมืองน้ํา

ซับ กวาง  5  เมตร  

611,200 400,000 300,000 300,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนน คสล.

หมู 8  บานปาเปง  

-สายจากถนน คสล. กลางบาน 

ถึง รร.ปาเปงนํ้าซับ  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง  

ถนน คสล.-สายจาก

ถนน คสล.กลางบาน  

ถึง รร.ปาเปงนํ้าซับ 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุก/หรือถนนลูกรัง   หมูท่ี 

8 บานปาเปง– สายซอยปู

ตา 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรัง

หรือหินคลุก พรอมปรับ

เกรดใหเรียบรอย -สาย

ซอยปูตา 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

35 โครงการกอสรางถนน  

คสล. หมูท่ี  8 บานปาเปง 

 – สายซอยปูตา 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีขึน้ 

โดยดําเนินการกอสราง

ถนน  คศล. –สายซอย

ปูตา  กวาง  4  เมตร  

250,000 250,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

-29- 



 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

36 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุก/หรือถนนลูกรัง             

หมูท่ี  8  บานปาเปง 

 – สายซอยตนโพธ์ิ  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรังหรือ

หินคลุก พรอมปรับเกรดให

เรียบรอย  

-สายซอยตนโพธ์ิ  

 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุก/หรือถนนลูกรัง               

หมูท่ี  8  บานปาเปง 

 – สายซอยกฐิน  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรังหรือ

หินคลุก พรอมปรับเกรดให

เรียบรอย  

-สายซอยกฐิน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

หมูท่ี  9  บานโนนศิลา 

38 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 9 บานโนนศิลา 

- สายศิลาอาตส 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง  

ถนน คสล. 

- สายศิลาอาตส กวาง 5 

เมตร 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 9 บานโนนศิลา- 

สายรอบบาน 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง ถนน 

คสล. 

- สายรอบบาน กวาง 4  

เมตร 

200,000 200,000 200,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

 
-30- 

 

 



 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

40 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมูท่ี 9  บานโนนศิลา 

- สายยุทธศาสตร  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสรางถนน

ลูกรังหรือถนนหินคลุก หมูท่ี 9  

บานโนนศิลา  พรอมปรับเกรด

ใหเรียบรอย  

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

40 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมูท่ี 9  บานโนนศิลา 

- สายยุทธศาสตร  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการกอสรางถนน

ลูกรัง – กวาง  4  เมตร  

และวางทอระบายน้ํา พรอม

ปรับเกรดใหเรียบรอย  

212,700 200,000 - - รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 9  บานโนน

ศิลา -สายเพชรศิลาใต 

ตะวันออกบาน เช่ือม 

บานหนองแขมหมู 13 ) 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล. 

-สายเพชรศลิาใต ตะวันออก

บาน เช่ือม บานหนองแขม  

หมู 13 ) กวาง   4  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

41 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 9  บานโนน

ศิลา –สาย  โนนศิลา  

ปาเปง หนองแขม  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล. – สายโนนศิลา  

ปาเปง หนองแขม  กวาง  5  

เมตร  

230,000 250,000 250,000 250,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

 

-31- 
 



 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

42 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 9  บานโนน

ศิลา -สายเพชรศิลาใต 

(ตะวันตกบาน เช่ือม 

บานปาเปง  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง 

 ถนน คสล. 

-สายเพชรศลิาใต (ตะวันตก

บาน เช่ือม บานปาเปง  

กวาง  4  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

42 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 9  บานโนน

ศิลา -สายเพชรศิลาใต 

(ตะวันตกบาน) 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการกอสราง 

 ถนน คสล.-สายเพชรศิลาใต 

(ตะวันตกบาน) กวาง 4 

เมตร  

229,000 250,000 250,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

43 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 9 บานโนน

ศิลา-สายเพชรศลิาเหนือ

ตะวันออกบาน เช่ือม 

บานหนองแขมหมู 13 ) 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

ดําเนินการกอสราง ถนน 

คสล.-สายเพชรศลิาเหนือ

ตะวันออกบานเช่ือมบาน

หนองแขมหมู 13)กวาง 4

เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู 9  บานโนน

ศิลา-สายเพชรศลิาเหนือ  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง  

ถนน คสล.-สายเพชรศลิา

เหนือ กวาง  4 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก  

หมู 9 บานโนนสลิา - 

สายโนนศลิา – โคกใหญ  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรัง           

หรือหินคลุก พรอมปรับเกรด

ใหเรียบรอย- สายโนนศิลา–

โคกใหญ กวาง  6เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

46 โครงการกอสรางถนน  

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมูท่ี 9  บานโนนศิลา 

 – ลําหวยขอนขวาง  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรัง           

หรือหินคลุก พรอมปรับ

เกรดใหเรียบรอย  

- สายลําหวยขอนขวาง  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก  

หมู 9 บานโนนสลิา 

 – สายหนองหินลอง ถึง 

ถนนยุทธศาสตร  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรัง           

หรือหินคลุก พรอมปรับ

เกรดใหเรียบรอย  

- สายหนองหินลอง ถึง ถนน

ยุทธศาสตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

หมูท่ี  10  บานนาจาน 

48 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 10 บานนาจาน 

- ซอยแยกลงทุงนา 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง  

ถนน คสล.-ซอยแยกลงทุงนา  

กวาง   4  เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

48 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 10 บานนา

จาน- ซอยแยกลงทุงนา 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการกอสราง  

ถนน คสล.-ซอยแยกลงทุงนา  

กวาง 3 เมตร ยาว  37 เมตร  

54,800 - - - รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

49 โครงการขยายไหลถนน 

คสล.หมู 10 บานนาจาน 

- ภายในหมูบาน 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการขยายไหลถนน 

คสล. ภายในหมูบาน 

 ขางละ  1  เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

49 โครงการขยายไหลถนน 

คสล.หมู 10 บานนา

จาน - ภายในหมูบาน 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการขยายไหลถนน 

คสล. ภายในหมูบาน  ขางละ  

1.80  เมตร ยาว  95  เมตร  

171,300 200,000 - - รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสง 

กองชาง 

50 โครงการกอสรางถนน

ลูกรัง หรือถนนหินคลุก 

หมู 10 บานนาจาน 

 - สายเช่ือม บานแวง

นอย ถึง บานหนองแวง

หวยทราย  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรัง หรือ

หินคลุก พรอมปรับเกรดให

เรียบรอย - สายเช่ือม            

บานแวงนอย  ถึง บานหนอง

แวงหวยทราย  

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย  

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

51 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู10 บานนาจาน 

 –สายทุงตะวัน – เขต 

เทศบาล 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนนคสล. – สายทุงตะวัน  

– เขต เทศบาล   

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย  

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

51 โครงการกอสรางถนน 

คสล.หมู10 บานนา

จาน –สายทุงตะวัน–

เขต เทศบาล 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนนคสล.– สายทุงตะวัน  

–เขต เทศบาล กวาง  4  

เมตร  

200,000 200,000 - - รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย  

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสง 

กองชาง 

หมูท่ี  11  บานโนนขี้เหล็ก 

52 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 11 บานโนน

ข้ีเหล็ก - สายทางเขา

หมูบาน ถึง ถนนสายกุด

รูหนองไผ 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสรางถนน 

คสล. -สายทางเขาหมูบาน ถึง 

ถนนสายกุดรูหนองไผกวาง  5  

เมตร   

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป–มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลว  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2560  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

53 โครงการกอสรางถนน คสล. 

หมู 11 บานโนนข้ีเหล็ก 

 - สายรอบหมูบาน 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง

ถนน  คสล.- สายรอบ

หมูบานกวาง  4  เมตร   

150,000 1500,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสง 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

53 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 11 บานโนน

ขี้เหล็ก 

 - สายรอบหมูบาน 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการกอสราง

ถนน  คสล.- สายรอบ

หมูบานกวาง  4  เมตร   

400,400 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสง 

กองชาง 

54 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

หรือถนนหินคลุก  หมู 11 

บานโนนข้ีเหล็ก - สายโนน

ข้ีเหล็ก–หนองหอย 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรัง 

หรือหินคลุก พรอมปรับ

เกรดใหเรียบรอย - สาย

โนนข้ีเหล็ก – หนองหอย 

กวาง  6  เมตร   

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป–มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสง 

กองชาง 

55 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

หรือถนนหินคลุก  หมู 11 

บานโนนข้ีเหล็ก 

 – สายลําหวยละเลิงทุง  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการลงลูกรัง

หรือหินคลุก พรอมปรับ

เกรดใหเรียบรอย   

 – สายลําหวยละเลิงทุง 

กวาง  6  เมตร   

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ 

กองชาง 

หมูท่ี  12  บานศรีเมือง 

56 โครงการขยายไหลถนน 

คสล. หมู 12  บานศรีเมือง  

-สายศรีเมือง – หญาคา 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการขยาย

ไหลถนน  คสล.-สายศรี

เมือง–หญาคากวางขาง

ละ  1.00 เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินการได  ) 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมูท่ี  13  บานหนองแขม 2  

57 โครงการกอสรางถนน คสล.  

หมู 13 บานหนองแขม 2 - 

สายเช่ือมหมู 9 บานโนน

ศิลา 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล.-สายเช่ือม หมู 9 

บานโนนศิลา กวาง 5  เมตร  

200,000 200,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางถนน คสล. 

หมู 13 บานหนองแขม 2 - 

สายเช่ือม หมู 5บานอีโล 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ข้ึน 

โดยดําเนินการกอสราง 

ถนน คสล.- สายเช่ือม 

 หมู 5 บานอีโล กวาง 5  

เมตร 

200,000 200,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ 

กองชาง 

59 โครงการกอสรางถนน คสล. 

หมู 13 บานหนองแขม 2 - 

สายวัดคริสจักร ไป ทุงนา 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ข้ึน 

โดยดําเนินการกอสรางถนน  

คสล. - สายวัดคริสจักร ไป

ทุงนา กวาง  5  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

59 โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 13 บานหนอง

แขม 2 - สายวัดคริสจักร 

ไป ทุงนา 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดี

ขึ้น 

โดยดําเนินการกอสราง

ถนน คสล. สายวัดคริสจักร 

ไป ทุงนา กวาง  4  เมตร 

359,200 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางถนน  

คสล.  หมู 13 บานหนอง

แขม 2 –สายปาชา ไป  

บานตลาด 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสรางถนน 

คสล. –สายปาชา  ไปบาน

ตลาด กวาง 6  เมตร  

250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ 

กองชาง 

61 โครงการกอสรางถนน  

คสล. หมู 13 บานหนอง

แขม 2 – สายตนไทร  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

โดยดําเนินการกอสรางถนน  

คสล. – สายตนไทร  

  กวาง  4  เมตร  

250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.25 61 ถึง 2564   เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )    องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  4   การเสรมิสรางความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย  ท่ี  2   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน/  

2.2   แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

หมูท่ี   1  บานแวงนอย  

1 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม

ถนน หมู 1บานแวงนอย ถึง

หนองแวงหวยทราย 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- ดําเนินการปรบัปรุง/

ซอมแซมหมูท่ี 1 บานแวง

นอย ถึง หนองแวงหวย

ทราย 

474,000 100,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง/ถนน  

หมู 1 บานแวงนอย    

-สายเช่ือมบานโนนศิลา          

หมูท่ี 9  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- ดําเนินการปรบัปรุง/ถนน 

สายหมู  1  บานแวงนอย 

เช่ือม หมูท่ี 9  บานโนนศิลา 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุง/ถนน 

หมูท่ี 1 บานแวงนอย ถึง  

ถนนศรีเมืองนํ้าซับ 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- ดําเนินการปรบัปรุง/ถนน  

สายหมูท่ี 1  เช่ือมถนนศรี

เมืองนํ้าซับ 

100,000 100,00 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

 

กองชาง 
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แบบ ผ.01 



 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการปรับปรุง/ถนน 

หมู 1  บานแวงนอย 

-จากลําหวยนา ถึงโนน

บานขา        

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- ดําเนินการปรบัปรุง/ถนน                 

หมูท่ี  1  บานแวงนอย 

- จากลําหวยนา ถึง โนน

บานขา  

100,000 100,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

5 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนน หมูท่ี 1 

บานแวงนอย 

- สายจากลําหวยขอน

ขวาง หลังสหกรณ         

แวงนอย ถึง เขตบาน

หนองแวงหวยทราย 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-ดําเนินการปรับปรุง/

ซอมแซม  

- สายจากลําหวยขอนขวาง 

หลังสหกรณแวงนอย ถึง 

เขตบานหนองแวงหวยทราย 

100,000 100,000 70,000 70,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

หมูท่ี  2  บานดอนหัน 

6 โครงการปรับปรุงถนน  

หมูท่ี  2  บานดอนหัน – 

สายรอบหมูบาน  

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-ดําเนินการปรับปรุงถนน    

- สายรอบหมูบาน   

70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุงถนน

หมูท่ี  2  บานดอนหัน – 

สายคันลําหวยทราย 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-ดําเนินการปรับปรุงถนน 

-สายคันลาํหวยทราย  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงถนน

หมูท่ี  2  บานดอนหัน – 

สายหนองศาลเจา ถึง 

เขียงหม ู

- เพ่ือพัฒนาระบบการ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-ดําเนินการปรับปรุงถนน 

-สายหนองศาลเจา ถึง เขียง

หม ู

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสงใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการกอสรางฝายก้ัน

นํ้าลําหวยนา หมู 2 บาน

ดอนหัน  

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกัก

เก็บนํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการกอสรางฝาย

ก้ันนํ้าบริเวณลําหวยนา 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

หมูท่ี  3   บานหนองแขม  1   

10 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าภายในหมูบาน            

หมู 3 บานหนองแขม 1 

เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง

และนํ้าเนาเสยีในพ้ืนท่ี  

ดําเนินการกอสรางราง

ระบายนํ้าทุกสาย 

ภายในหมูบาน 

150,000 150,000 100,000 100,000 รอยละของการเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ีลดลง 

ไมเกิดนํ้าเนาเสียในพ้ืนท่ี

และไมเกิดการแพร

ระบาดของไขเลือดออก 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

10 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําภายในหมูบาน            

หมู 3 บานหนองแขม 1 

เพ่ือไมใหเกิดน้ําทวมขัง

และน้ําเนาเสียในพ้ืนท่ี  

ดําเนินการกอสรางราง

ระบายน้ําภายในหมูบาน  

โดยวางทอระบายน้ํา 

คสล.ชนิดผาคร่ึงซีก  

พรอมวางทอ คสล.  

190,000 150,000 100,000 100,000 รอยละของการเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ี

ลดลง 

ไมเกิดน้ําเนาเสียใน

พ้ืนท่ีและไมเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออก 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า จาก หมู 3 ลงสู

คลองสงนํ้าระบบทอจาก

ลําหวยสะแกราษฎร  

เพ่ือไมใหเกิดนํ้าทวมขัง

และนํ้าเนาเสยีในพ้ืนท่ี  

ดําเนินการกอสรางราง 

ระบายนํ้า หมู 3 ลงสู

คลองสงนํ้าระบบทอจาก

ลําหวยสะแกราษฎร  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของการเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ีลดลง 

ไมเกิดนํ้าเนาเสียในพ้ืนท่ี

และไมเกิดการแพร

ระบาดของไขเลือดออก 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางฝายก้ัน

นํ้าลําหวยสะแกราษฎร  

หมู  3  บานหนองแขม 1  

เพ่ือการบริหารจัดการ

นํ้าอยางเปนระบบและ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

หนาแลง 

ดําเนินการกอสรางฝายก้ัน

นํ้าบริเวณลําหวยสะแก

ราษฎร   

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

13 

 

 

โครงการกอสรางฝายก้ัน

นํ้าลําหวยตะก่ัวหมู 3 

บานหนองแขม 1  

เพ่ือการบริหารจัดการ

นํ้าอยางเปนระบบและ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

หนาแลง 

ดําเนินการกอสรางฝายก้ัน

นํ้าบริเวณลําหวยตะก่ัว 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมูท่ี  4  บานกุดรู  

14 โครงการปรับปรุงถนน     

หมู 4 บานกุดรู  

- สายลําหวยบา 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

- ดําเนินการปรบัปรุง

ถนน   

- สายลําหวยบา 

100,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมคีวามพึงพอใจ 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีต 

(พรอมฝาปด) หมูท่ี  4  

บานกุดรู -ถนนสายกุดรู – 

หนองไผ 

เพ่ือปองกันการกัดเซาะ

ถนนของนํ้า  

 

ดําเนินการกอสรางราง

ระบายนํ้า คอนกรีต 

(พรอมฝาปด) หมูท่ี  4  

บานกุดรู -ถนนสายกุดรู 

– หนองไผ 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของการเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ี

ลดลง 

ไมเกิดนํ้าเนาเสียในพ้ืนท่ี

และไมเกิดการแพรระบาด

ของไขเลือดออก 

กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

15 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีต 

(พรอมฝาปด) หมูท่ี  4  

บานกุดรู -ถนนสายกุดรู 

– หนองไผ 

เพ่ือปองกันการกัดเซาะ

ถนนของน้ํา  

 

ดําเนินการกอสรางราง

ระบายน้ํา คอนกรีต 

(พรอมฝาปด) หมูท่ี  4  

บานกุดรู -ถนนสายกุดรู 

– หนองไผ 

276,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

16 โครงการวางทอบริเวณ           

ลําหวยนา หมูท่ี 4 

 บานกุดร ู

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกัก

เก็บนํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการกอสรางหรือ

วางทอ คสล. 

-สาย ลําหวยนา  

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

17 โครงการวางทอปดลําหวย

สะแกราษฎร (ตอนลาง)   

หมูท่ี  4  บานกุดรู 

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกัก

เก็บนํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการวางทอปดลํา

หวยหวยสะแกราษฎร     

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

18 โครงการกอสรางฝาย 

ก้ันนํ้าลําหวยนา หมูท่ี  4 

 บานกุดร ู

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกัก

เก็บนํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการกอสรางฝาย

ก้ันนํ้าบริเวณลําหวยนา  

  หมู 4  บานกุดรู 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมูท่ี  5   บานอีโล 

19 โครงการปรับปรุงถนน 

หมู 5  บานอีโล 

- สายถนน  2065  ไปลํา

หวยนา ถึงบานหนองหญา

ปลอง 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

ดําเนินการปรับปรุงถนน 

- สายถนน  2065  ไป

ลําหวยนา ถึงบานหนอง

หญาปลอง 

100,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุงถนน 

 หมู 5  บานอีโล 

- สายลําหวยโสกรัง  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

ดําเนินการปรับปรุงถนน 

- สายลําหวยโสกรัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

21 โครงการปรับปรุงถนน 

 หมู 5  บานอีโล 

-สายเช่ือมบานพระเจา  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

ดําเนินการปรับปรุงถนน 

-สายเช่ือมบานพระเจา 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากไดรับเงินอุดหนุนงบประมาณดําเนินการจากหนวยงานอ่ืน  และดําเนินการเสร็จสิน้แลวในปงบประมาณ  2560    ) 

22 โครงการปรับปรุงถนน 

 หมู 5  บานอีโล-สายโนน

เชียงคูน  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

ดําเนินการปรับปรุงถนน 

กวาง  4 เมตรยาว  

2,000 เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าภายในหมูบาน  

หมูท่ี  5  บานอีโล   

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน

พ้ืนท่ี 

ดําเนินการกอสรางราง 

ระบายนํ้าทุกสายภายใน

หมูบานหมูท่ี 5 บานอีโล 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของการเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ีลดลง 

ไมเกิดนํ้าเนาเสียในพ้ืนท่ี

และไมเกิดการแพรระบาด

ของไขเลือดออก 

กองชาง 

24 โครงการปรับปรุงถนน หมู 

5  บานอีโล-สายโนนเชียง

คูณ ถึง ลางบาน 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

ดําเนินการปรับปรุงถนน 

- สายโนนเชียงคณู ถึง 

กลางบาน  

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบลแวง

นอย ในการสัญจรไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ

ตอการคมนาคมขนสง 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลน  ลําหวยโสกรัง                      

หมู 5  บานอีโล 

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกัก

เก็บนํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการกอสรางฝาย

นํ้าลน จํานวน 1  จุด 

-จุดลําหวยโสกรัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมูท่ี  6   บานโคกสี 

26 โครงการขยายเขตทอ

เมนจายนํ้าประปา

หมูบาน  หมูท่ี 6 บาน

โคกส ี

-เพ่ือใหประชาชนหมูท่ี  

6  มีนํ้าใชครบทุก

ครัวเรือน  

ดําเนินการขยายเขตทอเมน

จายนํ้าระบบประปาหมูบาน  

ยาว  500 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนท่ีมี

นํ้าประปาใชในพ้ืนท่ี 

ความพึงพอใจของประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

หมูท่ี  7   บานหนองหอย 

27 โครงการปรับปรุงถนน 

 หมู 7  บานหนองหอย      

- สายจากถนนดํา 2065 

ถึง บานนา  

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

ดําเนินการปรับปรุงถนน 

กวาง  3  เมตร 

ยาว  250  เมตร 

50,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

28 โครงการปรับปรุงถนน              

หมู 7  บานหนองหอย      

- สายโคกกลาง ถึง  

หนองแต 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

ดําเนินการปรับปรุงถนน 

กวาง  3  เมตร   

ยาว  400  เมตร 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

29 

 

โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าภายใน

หมูบาน  หมูท่ี  7  บาน

หนองหอย 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง

ในพ้ืนท่ี 

ดําเนินการํากอสรางราง

ระบายนํ้า ยาว  150  เมตร 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของการเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ี

ลดลง 

ไมเกิดนํ้าเนาเสียในพ้ืนท่ี

และไมเกิดการแพรระบาด

ของไขเลือดออก 

กองชาง 

หมูท่ี  8   บานปาเปง 

30 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าภายใน

หมูบาน  หมูท่ี  8                 

บานปาเปง 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง

ในพ้ืนท่ี 

ดําเนินการกอสรางราง        

ระบายนํ้า  ภายในหมูบาน  

หมูท่ี  8    บานปาเปง 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของการเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ี

ลดลง 

ไมเกิดนํ้าเนาเสียในพ้ืนท่ี

และไมเกิดการแพรระบาด

ของไขเลือดออก 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

31 โครงการปรับปรุงถนน /

ซอมแซมถนน  หมู  8 

บานปาเปง 

-สายเช่ือมบานหญาคา  

–สายทางเขาหมูบาน 

–สายทางเขาโรงเรียน 

- สายรอบหมูบาน เช่ือม

บานหนองหญาขาว 

-สายเช่ือมบานหนอง

สะแบง 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

ดําเนินการปรับปรุงถนน 

-สายเช่ือมบานหญาคา  

–สายทางเขาหมูบาน 

–สายทางเขาโรงเรียน 

-สายเช่ือมบานหนองหญา

ขาว 

-สายเช่ือมบานหนอง

สะแบง 

200,000 200,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชถนนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย ในการ

สัญจร ไป –มา 

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจตอ

การคมนาคมขนสงในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางคลอง

สงนํ้าหรือวางทอสงนํ้า

เพ่ือการเกษตรหมู 8 

บานปาเปง  

-สายหนองผักหวาน  

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชเพ่ือ

การเกษตร 

ดําเนินการกอสรางคลอง

สงนํ้าหรือวางทอสงนํ้า 

คสล. 

- สายหนองผักหวาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับอุปโภค- และ

ทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป  

กองชาง 

33 โครงการกอสรางคลอง

สงนํ้าหรือวางทอสงนํ้า           

เพ่ือการเกษตรหมู 8 

บานปาเปง -สายหนอง

ฝายบาน 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชเพ่ือ

การเกษตร 

กอสรางคลองสงนํ้าหรือ

วางทอสงนํ้า คสล. 

-สายหนองฝายบาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับอุปโภค- และ

ทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป  

กองชาง 

หมูท่ี  9   บานโนนศิลา 

34 โครงการวางทอสงนํ้า

จากหนองทําเลโคก

ตลาดใต ถึง หนองหิน

ลองหมู 9 บานโนนศิลา  

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชการ

อุปโภคและเพ่ือการเกษตร 

ดําเนินการวางทอสงนํ้า 

คสล.-จากหนองทําเลโคก

ตลาดใต ถึง หนองหินลอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับอุปโภค- และ

ทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

35 

 

โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าภายใน

หมูบานหมูท่ี 9 บาน

โนนสิลา 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน

พ้ืนท่ี 

ดําเนินการกอสรางราง          

ระบายนํ้า ยาว 1,000  

เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของการเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ี

ลดลง 

ไมเกิดนํ้าเนาเสียในพ้ืนท่ีและ

ไมเกิดการแพรระบาดของ

ไขเลือดออก 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลน ลําหวยขอนขวาง  

หมู 9 บานโนนศิลา  

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกักเก็บ

นํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการกอสราง 

ฝายนํ้าลนลําหวยขอน

ขวางจํานวน  1  จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป  

กองชาง 

37 โครงการวางทอ คสล.          

จากสระหวยโปรง เช่ือม 

สระโสกรัง หมู 9 บาน

โนนศิลา  

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกักเก็บ

นํ้าไวใช 

ดําเนินการวางทอสงนํ้า 

คสล. จากสระหวยโปรง 

เช่ือม สระโสกรัง หมู 9 

บานโนนศิลา 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป  

กองชาง 

หมูท่ี  10  บานนาจาน  

38 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าภายใน

หมูบาน หมูท่ี  10   

บานนาจาน 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน

พ้ืนท่ี 

ดําเนินการกอสรางราง 

ระบายนํ้า ยาว 1,000 

เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของการเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ี 

ไมเกิดนํ้าเนาเสียในพ้ืนท่ีและ

ไมเกิดการแพรระบาดของ

ไขเลือดออก 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางฝาย   

นํ้าลน ลําหวยทราย  

หมู 10 บานนาจาน  

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกักเก็บ

นํ้าไวใชในหนาแลง 

กอสรางฝายนํ้าลน 

ลําหวยทราย 

จํานวน  1  จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป  

กองชาง 

หมูท่ี  13   บานหนองแขม  2 

40 โครงการกอสราง          

รางระบายนํ้าลงหนอง

แวงสุม หมูท่ี 13              

บานหนองแขม 2 

-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังใน

พ้ืนท่ี 

-เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชในฤดู

แลง 

ดําเนินการกอสราง 

รางระบายนํ้า 

ยาว 800  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของการเกิดการ

แพรระบาดของ

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ี

ลดลง 

ไมเกิดนํ้าเนาเสียในพ้ืนท่ีและ

ไมเกิดการแพรระบาดของ

ไขเลือดออก 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
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ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

41 โครงการกอสรางฝาย   

นํ้าลน ลําหวยโสกรัง              

หมูท่ี 13 บานหนองแขม 

2 

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกักเก็บ

นํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการกอสราง 

ฝายนํ้าลน 

- ลําหวยโสกรัง 

 จํานวน 2 จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับอุปโภค- และ

ทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตร

อยางเพียงพอตลอดป  

กองชาง 

42 โครงการปรับปรุงตอเติม

สนามเด็กเลนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบาน

หนองแขม  

-เพ่ือใหเด็กนักเรียนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหนอง

แขมมีสนามเด็กเลนท่ีมี

ความปลอดภัยไดมาตรฐาน 

- ปรับปรุงตอเตมิ

สนามเด็กเลนรวมถึง

สรางโครงหลังคาคลุม

พ้ืนท่ีสนามเด็กเลน 

50,000 500,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบาน

หนองแขม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองแขมมีสนาม

เด็กเลนท่ีปลอดภัย

และไดมาตรฐาน

สําหรับเด็ก 

กอง 

การศึกษา 

43 โครงการปรับปรุงตอเติม

อาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานหนองแขม  

-เพ่ือใหเด็กนักเรียนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหนอง

แขมมีอาคารเรียนท่ีมคีวาม

ปลอดภัยไดมาตรฐาน 

- ปรับปรุงตอเตมิ

อาคารโดยสราง

หลังคาเช่ือมระหวาง

อาคารเรยีนกับอาคาร

หอมครัว/หองนํ้า

พรอมเทพ้ืนปู

กระเบ้ือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบาน

หนองแขม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองแขมมีสนาม

เด็กเลนท่ีปลอดภัย

และไดมาตรฐาน

สําหรับเด็ก 

กอง 

การศึกษา 

44 โครงการลอมรั้วหนอง

แวงสุม บานหนองแขม 

2   หมู 13   

- เพ่ือปองกันสัตวเลี้ยง  

 

ดําเนินการลอมรั้ว

บริเวณรอบหนองแวง

สุม  

  

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือ

การอุปโภคบริโภคท่ี

สะอาด 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

นําสะอาดใชอยาง

เพียงพอตลอดป 

กองชาง 

45 โครงการขอรับการ

สนับสนุนการกอสราง

อาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานนาจาน  

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานนาจานมีอาคารท่ีได

มาตรฐานและเหมาะสําหรับ

การจัดการเรยีนการสอน 

จํานวน  1  แหง - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 การจัดการเรยีนการ

สอนของ ศพด.บานนา

จาน 

ศพด.บานนาจานมี

อาคารเรยีนท่ีเหมาะ

สําหรับการจัดการ

เรียนการสอน 

กองชาง 

อบต.แวง

นอย 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
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46 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือแกปญหา

ขาดแคลนนํ้า  

เพ่ือดําเนินการขุดเจาะบอ

บาดาล 

เพ่ือแกปญหาการขาด

แคลนนํ้าในพ้ืนท่ี   

หมู 1 - 13 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนหูบานท่ีมีการ

ดําเนินโครงการขุดเจาะ

บอบาดาล 

ทุกหมูบานในพ้ืนท่ีตําบล

แวงนอยไดรับการ

แกปญหาการขาดแคลน

นํ้า 

กองชาง 

47 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมบอบาดาล 

เพ่ือดําเนินการปรับปรุง /

ซอมแซมบอบาดาลใน

พ้ืนท่ีใหสามารถใชงานได 

หมูท่ี 1 - 13 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนบอบาดาลท่ีมี

การดําเนินการปรับปรุง/

ซอมแซม 

ทุกหมูบานในพ้ืนท่ีตําบล

แวงนอยไดรับการ

แกปญหาการขาดแคลน

นํ้า 

กองชาง 

48 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลาดยาง 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

-หมูท่ี  1 - 13 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนหมูบานท่ีมีการ

ดําเนินโครงการ  

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1 /2561 

48 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนลาดยาง 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีขึน้ 

-สายกุดรู – หนองไผ 

-สายอีโล – แวงนอย 

-สายหนองแขม-ใหมนาพียง  

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนหมูบานท่ีมีการ

ดําเนินโครงการ  

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึง

พอใจ 

กองชาง 

 

49 

โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนหินคลุก 

 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

หมูท่ี  1 – 13 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูบานท่ีมีการ

ดําเนินโครงการ  

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

50 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนนดิน 

- เพ่ือพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหดีข้ึน 

หมูท่ี  1 - 13 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูบานท่ีมีการ

ดําเนินโครงการ  

ผูใชถนนในพ้ืนท่ีตําบล          

แวงนอยมีความพึงพอใจ 

กองชาง 

หมูท่ี  2  บานดอนหัน 

51 โครงการขุดลอกลําหวย

หาด หมูท่ี 2 บานดอน

หัน  

เพ่ือการบริหารจัดการ

นํ้าอยางเปนระบบและ

กักเก็บนํ้าไวใชใน

หนาแลง 

ดําเนินการขุดลอกลําหวยหาด  

หมู 2  

 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมูท่ี  5    บานอีโล 

52 โครงการขุดลอกลําหวยนา              

หมู 5 บานอีโล  

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกัก

เก็บนํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการขุดลอก 

ลําหวยนา 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

53 โครงการขุดลอกหนอง

เชียงคูณ หมู 5  บานอีโล  

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกัก

เก็บนํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการขุดลอก 

หนองเชียงคูณ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากไดรับเงินอุดหนุนงบประมาณดําเนินการจากหนวยงานอ่ืน  และดําเนินการเสร็จสิน้แลว   ) 

54 โครงการขุดลอกหนอง      

โสกรัง (สวนลาง)หมู 5 

บานอีโล 

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกัก

เก็บนํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการขุดลอก 

หนองโสกรัง     

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากไดรับเงินอุดหนุนงบประมาณดําเนินการจากหนวยงานอ่ืน  และดําเนินการเสร็จสิน้แลว   ) 

55 โครงการขุดลอกหนองอีโล 

หมู 5 บานอีโล 

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกัก

เก็บนํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการขุดลอก 

หนองอีโล     

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากไดรับเงินอุดหนุนงบประมาณดําเนินการจากหนวยงานอ่ืน  และดําเนินการเสร็จสิน้แลว   ) 

หมูท่ี  7   บานหนองหอย 

56 โครงการขุดลอกหนอง

หอยหมู 7 บานหนองหอย 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชสําหรับ

อุปโภค-บริโภค 

ดําเนินการขุดลอก 

หนองหอย 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลวในปงบประมาณ  2560   ) 

57 โครงการขุดลอกลําหวยนา 

(ตอนบน)หมู 7 บานหนอง

หอย   

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชสําหรับ

อุปโภค-บริโภค 

ดําเนินการขุดลอก 

ลําหวยนา (ตอนบน) 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทํา

การเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลวในปงบประมาณ  2560   ) 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

58 โครงการขุดลอกลําหวย          

อีงองหมู7 บานหนองหอย 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชสําหรับ

อุปโภค-บริโภค 

ดําเนินการขุดลอก 

ลําหวยอีงอง 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลวในปงบประมาณ  2560   ) 

หมูท่ี  8    บานปาเปง 

59 โครงการขุดลอกหวย   

ยางบง หมู 8  บานปาเปง 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชสําหรับ

อุปโภค-บริโภค 

ดําเนินการขุดลอก 

หวยยางบง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

60 โครงการขุดหนองฝายหิน 

หมู 8  บานปาเปง  

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชสําหรับ

อุปโภค-บริโภค 

ดําเนินการขุดลอก 

หนองฝายหิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

หมูท่ี  9   บานโนนศิลา 

61 โครงการขุดลอกหนอง             

โสกรัง หมู 9 บานโนนศลิา 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชการ

อุปโภคและเพ่ือการเกษตร 

ดําเนินการขุดลอก 

หนองโสกรัง 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

62 โครงการขุดลอกหนอง

ทําเลโคกตลาดใต หมู 9 

บานโนนศิลา   

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชการ

อุปโภคและเพ่ือการเกษตร 

ดําเนินการขุดลอก 

หนองทําเลโคกตลาด

ใต  

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป 

กองชาง 

หมูท่ี  10   บานนาจาน 

63 โครงการขุดลอกลําหวย

ทราย หมู 10 บานนาจาน 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชการ

อุปโภคและเพ่ือการเกษตร 

ดําเนินการขุดลอก 

 ลําหวยทราย  

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภคและทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 

64 โครงการขุดลอกสระกก

แคน หมู 10 บานนาจาน  

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชการ

อุปโภคและเพ่ือการเกษตร 

ดําเนินการขุดลอก 

สระกกแคน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใชสําหรบั

อุปโภค- และทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน

การทําการเกษตรอยาง

เพียงพอตลอดป  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

หมูท่ี  11   บานโนนขี้เหล็ก 

65 โครงการขุดลอกหนอง

ละเลิงทุง หมู 11  บาน

โนนข้ีเหล็ก  

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกักเก็บ

นํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการขุดลอก 

หนองละเลิงทุง 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับอุปโภค- และ

ทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลวในปงบประมาณ  2560    ) 

66 โครงการขุดลอกลําหวย

ละเลิงทุง หมู 11 บานโนน

ข้ีเหล็ก  

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกักเก็บ

นํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการขุดลอก 

ลําหวยละเลิงทุง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับอุปโภค- และ

ทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลวในปงบประมาณ  2560   ) 

หมูท่ี  12   บานศรีเมือง 

67 โครงการขุดลอกลําหวย

ทราย  (ตอนบน) หมู 12 

บานศรีเมือง 

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกักเก็บ

นํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการขุดลอก 

ลําหวยทราย(ตอนบน) 

  หมู 12 บานศรีเมือง            

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับอุปโภค- และ

ทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลวในปงบประมาณ  2560    ) 

หมูท่ี  13   บานหนองแขม  2 

68 โครงการขุดลอกหนอง 

แวงสุม 

 

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า

อยางเปนระบบและกักเก็บ

นํ้าไวใชในหนาแลง 

ดําเนินการขุดลอก

หนองแวงสุม 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับอุปโภค- และ

ทําการเกษตร 

ประชาชนมีนํ้าไวใชในการ

ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

ตลอดป  

กองชาง 

(หมายเหตุ  ยกเลิกโครงการเนื่องจากดําเนินการเสร็จสิน้แลวในปงบประมาณ  2560   ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

3.1 แผนงานการศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

1 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมา

จัดทําอาหารกลางวัน

ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดท้ังสองแหง 

- เพ่ือจายเปนคาจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว) 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดท้ังสองแหง  

-เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานนาจาน 

-เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบาหนองแขม 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนเด็กนักเรียน

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กท้ังสองแหง  

- เด็กนักเรียนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง

แหง ไดรับประทาน

อาหารกลางวันท่ีทาง

ศูนยจัดใหทุกคน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

งบประมาณเพียงพอ

สําหรับจัดการเรียนการ

สอน 

กอง 

การศึกษา 

2 คาอาหารเสรมิ (นม) 

ใหเด็กนักเรยีน สังกัด 

สพฐ.ในพ้ืนท่ีท้ัง 4  แหง 

-เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ

อาหารเสริม(นม)ใหเด็ก

นักเรียน สังกัด สพฐ.ใน

พ้ืนท่ีท้ัง 4  แหง 

-รร.หนองแขมอีโล 

-รร.บานกุดร ู

-รร.ดอนหันนาจาน 

-รร.ปาเปงนํ้าซับ  

560,000 560,000 560,000 560,000 จํานวนเด็กนักเรียน

ของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ.จํานวน 

290  คน 

เด็กนักเรยีนในพ้ืนท่ีมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง

มีพัฒนาการสมวัย  

กอง 

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 คาอาหารเสริม(นม)

ใหกับนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด  2  แหง 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ

อาหารเสริม(นม)ใหเด็ก

นักเรียน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด  2  

แหง 

 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานนาจาน       

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองแขม 

420,000 420,000 420,000 420,000 จํานวนเด็กนักเรียน

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กท้ังสองแหง 

จํานวน  215  คน 

เด็กนักเรียนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีสุขภาพรางกาย

แข็งแรงมี

พัฒนาการสมวัย  

กอง 

การศึกษา 

4 โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ  

เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

ปละ  1  ครั้ง 70,000 

 

70,000 

 

 

70,000 

 

 

70,000 

 

 

เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี

ไดเขารวมกิจกรรมวัน

เด็กท่ีจัดข้ึน 

 

เด็กนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

กอง 

การศึกษา 

5 โครงการจัดงานพอ

วันแมแหงชาติ 

(สําหรับเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก) 

 

เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

ปละ  2  ครั้ง 30,000 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี

ไดเขารวมกิจกรรมวัน

เด็กท่ีจัดข้ึน 

เด็กนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

กอง 

การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

1 โครงการจางเหมาบริการรถ

รับ - สงนักเรียนท่ียากจน  

ยากไร ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

บานนาจาน  

เพ่ือแบงเบาภาระ

ผูปกครองท่ีมีฐานะยากจน 

ยากไร ในการรับสงบุตร

หลานมาเรียน  

เด็กนักเรยีนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานนาจาน  

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

เด็กนักเรยีนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานนาจาน 

สามารถแบงเบาภาระ

ของผูปกครองในการ

รับสงบุตรหลานมา

เรียนท่ีศูนยได 

กอง 

การศึกษา 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561 ) 

1 โครงการจางเหมาบริการรถ

รับ - สงนักเรียนท่ียากจน  

ยากไร ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

บานนาจาน  

เพ่ือแบงเบาภาระ

ผูปกครองท่ีมีฐานะ

ยากจน ยากไร ในการ

รับสงบุตรหลานมาเรียน  

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานนาจาน  

 

132,000 

 

132,000 

 

132,000 

 

132,000 

 

เด็กนักเรียนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานนาจาน 

สามารถแบงเบาภาระ

ของผูปกครองในการ

รับสงบุตรหลานมา

เรียนท่ีศูนยได 

กอง 

การศึกษา 

2 โครงการจางเหมาบริการรถรับ 

- สงนักเรียนท่ียากจน  ยากไร 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานหนองแขม 

เพ่ือแบงเบาภาระ

ผูปกครองท่ีมีฐานะยากจน 

ยากไร ในการรับสงบุตร

หลานมาเรียน  

เด็กนักเรยีนศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหนองแขม 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

เด็กนักเรยีนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองแขม 

สามารถแบงเบาภาระ

ของผูปกครองในการ

รับสงบุตรหลานมา

เรียนท่ีศูนยได 

กอง 

การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

3.3   แผนงานงบกลาง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

–  งานงบกลาง 

1 เงินสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพผูปวยเอดส 

 

 

เพ่ือจายเงินสงเคราะห

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

หมู 1 - 13 150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

จํานวนผูปวยเอดสท่ี

ไดรับเงินสงเคราะห

เบ้ียยังชีพตามสิทธิ 

ผูปวยเอดสไดรับเงิน

สงเคราะหเบ้ียยังชีพตาม

สิทธิและมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

2 เงินสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพผูrพิการ 

เพ่ือจายเงินสงเคราะห

เบ้ียยังชีพผูพิการ 

หมู 1 - 13 2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

จํานวนผูพิการท่ีไดรับ

เงินสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพตามสิทธิ 

ผูพิการไดรับเงิน

สงเคราะหเบ้ียยังชีพตาม

สิทธิและมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

3 เงินสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอาย ุ

เพ่ือจายเงินสงเคราะห

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

หมู 1 - 13 8,500,000 

 

8,500,000 

 

8,500,000 

 

8,500,000 

 

จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับ

เงินสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพตามสิทธิ 

ผูสูงอายไุดรับเงิน

สงเคราะหเบ้ียยังชีพตาม

สิทธิและมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต. ท่ี 4 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานบริหารท่ัวไป 

1 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศนบริเวณสํานักงาน

และหมูบานในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย  

-เพ่ือเปนคาใชจายตางๆท่ี

เก่ียวเน่ืองในการจัดกิจกรรม  

การดําเนินงานปรับปรุงภมูิ

ทัศนบริเวณสํานักงาน ของ

องคการบริหารสวนตําบล/

หมูบานในเขตพ้ืนท่ีตําบล

แวงนอย และบริเวณท่ี

สาธารณะ  การทําความ

สะอาดถนนในเขตตําบลแวง

นอย 

 

-พัฒนาและปรับปรุงภูมิ

ทัศน บริเวณสํานักงาน 

อบต.แวงนอย              

ท่ีสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี

และสองขางทางถนนสาย

หลักและสายรอง  

 หมู 1 – 13  

50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวนหมูบานท่ีเขา

รวมกิจกรรม/โครงการ 

- บริเวณสองขางทาง

ของถนนสายหลักและ

ถนนสายรองในพ้ืนท่ีมี

ความสะอาดและ

ปลอดภัยสําหรับผูใช

เสนทางในการสญัจร 

กองชาง 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4.2 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานสงเสริมการเกษตร 

1 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ

ฯ  

-เพ่ือสนองพระราชดําริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

-จัดทําฐานขอมูลทรัพยากร

ทองถ่ิน  

หมู 1 - 13 100,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็กและเยาวชน

ตําบลแวงนอยท่ีเขารวม

โครงการ 

ไมเกิดการไฟปาในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย 

กอง

การเกษตร 

2 โครงการปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติฯ 

 

 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชนเพ่ือลด

ภาวะโลกรอน 

หมู 1 - 13 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของจํานวนพ้ืนท่ีปา

ในชุมชน 

ตําบลแวงนอยมีพ้ืนท่ีปา

เพ่ิมข้ึน 

กอง

การเกษตร 

3 โครงการสงเสริมอนุรักษ

ปาตนนํ้า     (บวชปา) 

เพ่ืออนุรักษปาตนนํ้าในพ้ืนท่ี

ใหคงอยูอยางยั่งยืน  

หมู 1  -  13 20,000 20,000 20,000 

 

20,000 รอยละของจํานวนพ้ืนท่ีปา

ในชุมชน 

ตําบลแวงนอยมีพ้ืนท่ีปา

เพ่ิมข้ึน 

 

กอง

การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1 โครงการฝงกรบมลูฝอย 

บอท้ิงขยะ  

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ

ดําเนินการฝงกรบมลูฝอยบอ

ท้ิงขยะและปรับปรุงบอท้ิง

ขยะเพ่ือเพ่ิมปรมิาณพ้ืนท่ี

การจัดเก็บขยะ 

โดยดําเนินการทุกๆ  3  

เดือนรวมปละ 4  ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะท่ีตกคาง

ในพ้ืนท่ี 

ไมเกิดการรองเรียน/

รองทุกขเรื่องขยะ

ตกคางในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

2 โครงการรณรงคคัดแยก

ขยะ 

-เพ่ือรณรงคการคัดแยกขยะ

ในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

ดําเนินการในพ้ืนท่ี 

หมู 1- 13 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะตกคางใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

ปริมาณขยะตกคาง

ในพ้ืนท่ีลดลง  

สํานักปลดั 

3 โครงการขยะไรถัง -เพ่ือรณรงคการคัดแยกขยะ

ในพ้ืนท่ี  

ดําเนินการในพ้ืนท่ี 

หมู 1- 13 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะตกคางใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

ปริมาณขยะตกคาง

ในพ้ืนท่ีลดลง  

สํานักปลดั 

4 โครงการจางเหมาคนงาน

ประจํารถขยะและ

พนักงานขับรถขยะ 

-เพ่ือดําเนินการจดัเก็บขยะ

ในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

4   คน 360,000 360,000 360,000 360,000 ปริมาณขยะตกคางใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

ปริมาณขยะตกคาง

ในพ้ืนท่ีลดลง  

สํานักปลดั 

5 โครงการกอสรางเตาเผา

ขยะ  

เพ่ือดําการแกปญหาการ

กําจัดขยะในพ้ืนท่ี 

จํานวน  1  เตา - - - 2,500,000 ปริมาณขยะตกคางใน

พ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

ปริมาณขยะตกคาง

ในพ้ืนท่ีลดลง  

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมคีวามสามารถทางการแขงขัน  

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.แวงนอย ท่ี  5 สงเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 แผนงานการเกษตร     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานสงเสริมการเกษตร 

1 โครงการสงเสริมครอบครัว

เกษตรกรตนแบบ 

จัดทําครอบครัวตนแบบ

สงเสริมปจจยัการผลติแก

ครอบครัวตนแบบ 

หมู 1 - 13 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของเกษตรกรท่ีมี

รายไดเพ่ิมข้ึนจากการ

ทําการเกษตร 

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก

การทําการเกษตร 

กอง

การเกษตร 

2 โครงการผลติลูกปลาวัยออน

โดยการใชชุดเพาะพันธปลา

เคลื่อนท่ี  

เพ่ือเพาะพันธปลาสําหรบั

ปลอยในแหลงนํ้าสาธารณะ

ในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย  

ปละ 1 ครั้ง 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

รอยละของหมูบานท่ี

ไดรับพันธปลาปลอยใน

หนองนํ้าสาธารณะใน

หมูบาน 

- อบต.แวงนอยมีพันธปลาแจก

สําหรับแจกใหประชาชนปลอย

ในหนองนํ้า 

สาธารณะของหมูบาน 

กอง

การเกษตร 

3 โครงการฝกอบรมเพ่ือ

แกปญหาคณุภาพดินเสื่อม

โทรม  

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ

ตามโครงการ 

ปละ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 

 

จํานวนเกษตรกรท่ีเขา

รวมโครงการ 

-เกษตรกรผูเขารวมโครงการนํา

ความรู ไปปรับใชในการ

ปรับปรุงบํารุงดินของตนเองและ

ถายทอดความรู 

กอง

การเกษตร 

4 โครงการดําเนินงานของศูนย

ถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

ประจําตําบลแวงนอย 

เพ่ือจัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ

ตางๆเพ่ือใชในการ

ดําเนินงานของศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล 

ปละ 1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 การดําเนินงานของศูนย

ถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

ประจําตําบลแวงนอย 

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร ประจํา

ตําบลแวงนอยสามารถให

คําแนะนําดานการประกอบ

อาชีพแกเกษตรกรได 

กอง

การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6  การเสริมสรางสขุภาวะ      

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ  

6..1 แผนงานสาธารณสุข        

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  

1 โครงการจางเหมา

บริการผูปฏิบัติงาน

การแพทยฉุกเฉิน 

-เพ่ือจัดหนวยบริการทาง

การแพทยฉุกเฉินใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

-เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ

ผูปฏิบัติงาน ของศูนยกูชีพ  

ตําบลแวงนอย 

12  เดือน 450,000  

 

450,000  

 

450,000  

 

450,000  

 

จํานวนผูท่ีไดรับบริการ

จากหนวยบริการทาง

การแพทยฉุกเฉินของ 

อบต.  แวงนอย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ

การบริการดานสุขภาพ

อยางทันทวงทีและท่ัวถึง 

สํานักปลดั 

2 คาวัสดุวิทยาศาสตร

หรือการแพทย  

- เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซื้อ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  

– เพ่ือใชในการปองกันหรือ

ระงับโรคติดตอตางๆ  

ดําเนินการในพ้ืนท่ี หมู 

1 - 13 

40,000 40,000 40,000 40,000 การดําเนินการปองกัน

และระงับโรคติดตอใน

พ้ืนท่ี 

ในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอยมี

งบประมาณเพียงพอ

สําหรับดําเนินการ

ปองกันและระงับ

โรคตดิตอตางๆในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

3 วัสดุอ่ืนๆ  เพ่ือจัดซื้อ วัสดุ /อุปกรณและ

เวชภัณฑ ท่ีจําเปนในการใหการ

ชวยเหลือผูปวยเบ้ืองตนของ

หนวยกูชีพ อบต.แวงนอย 

กูชีพ อบต.แวงนอย 10,000 

 

10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงานของหนวยกู

ชีพ อบต.แวงนอย 

หนวยกูชีพ อบต.แวง

นอยมี วัสด/ุอุปกรณ 

เวชภัณฑในการใหการ

ชวยเหลือผูปวยเบ้ืองตน 

สํานักปลดั 

-58- 

แบบ ผ.01 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6  การเสริมสรางสขุภาวะ       

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ  

6.2  แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

งานงบกลาง 

1 โครงการสมทบ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ

ทองถ่ิน (กองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

อบต.แวงนอย ) 

 

เพ่ือสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพของ

องคการบริหารสวน

ตําบลแวงนอย  

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

พ้ืนท่ี 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ

การบริการดาน

สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน

อยางท่ัวถึง 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสรางเสรมิทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7  การอนุรักษ  สืบสานทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

1 โครงการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติดตําบล      

แวงนอย  

-เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนให

ประชาชนและเยาวชนตําบล

แวงนอยใหความสนใจในการ

เลนกีฬา ตานยาเสพติดและ

เพ่ือการออกกําลังกายมากข้ึน 

ปละ 1 ครั้ง 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนหมูบานท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

ประชาชนตําบลแวงนอยให

ความสนใจในการเลนกีฬามาก

ข้ึน 

กอง 

การศึกษา 

2 โครงการจดัซื้อวัสดุ/

อุปกรณกีฬา  

- เพ่ือดําเนินการจดัซื้อ

อุปกรณกีฬาสําหรับฝกซอม

และสาํหรับออกกําลังกาย 

ใหกับทุกหมูบานในพ้ืนท่ี 

-เพ่ือดําเนินการจดัซื้ออุปกรณ

กีฬาสําหรับฝกซอมกีฬาและ

สําหรับการออกกําลังกาย  

หมูท่ี  1 - 13 

- อบต.แวงนอย 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

ประชาชนตําบลแวง

นอยทึกหมูบานมี

อุปกรณกีฬาสําหรับ

ฝกซอมและสําหรับ

ออกกําลังกาย 

ประชาชนตําบลแวงนอยให

ความสําคญัการเลนกีฬามาก

ข้ึน 

กอง 

การศึกษา 

3 โครงการแขงขันกีฬา

ทองถ่ินสัมพันธ ครั้งท่ี 

6  

-เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน

ระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดเช่ือมความสมัพันธ

ไมตรี  รูจักกันระหวางองคกร 

ดวยการจดัแขงขันกีฬา  

ปละ 1 ครั้ง 300,000 40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

จํานวน อปท.ท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

-บุคลากรในหนวยงานระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินได

เช่ือมวามสัมพันธไมตรี  รูจัก

กันระหวางองคกร ดวยการจัด

แขงขันกีฬา 

กอง 

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

ปละ 1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดท้ัง

สองแหง 

เด็กนักเรยีนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดไดเขารวมการแขงขัน

กีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

ระดับอําเภอ 

กอง

การศึกษา 

5 โครงการจดัแขงขัน            

กีฬาสี ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  ในสังกัด 

เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ปละ 1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดไดมี

การฝกซอมรวมกันและเช่ือม

ความสัมพันธระหวางเด็กนักเรียน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

กอนการเขารวมการแขงขันระดับ

อําเภอ 

กอง 

การศึกษา 

– งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

1 โครงการเขารวม

ประเพณี  บุญคณูลานสู

ขวัญขาวอําเภอแวงนอย  

-เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด

ขบวนเขารวมประเพณีบุญ

คูณลานสูขวัญขาวท่ีทาง

อําเภอจัดข้ึน 

ปละ 1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ 

ประชาชนตําบลแวงนอยไดเขา

รวมกิจกรรมท่ีทางอําเภอจดัข้ึน 

กอง

การศึกษา 

2 โครงการจดังานประเพณี

สงกรานตและรดนํ้าขอพร        

ผูสูงอายุ    

-เพ่ือสืบสานงานประเพณีวัน

สงกรานต 

-เพ่ือจัดกิจกรรมใหกับ

ผูสูงอาย ุ

ปละ  1  ครั้ง 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนผูสูงอายุและบุตร

หลานท่ีเขารวมโครงการ 

-ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีมีขวัญและ

กําลังใจ 

 

 

กอง

การศึกษา 

(เปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1/2561 ) 

2 โครงการจัดงาน

ประเพณีรดน้ําขอพร             

ผูสูงอายุ    

-เพ่ือจัดกิจกรรมตาม

โครงการจัดงานประเพณี

รดน้ําขอพร ผูสูงอายุ 

ปละ  1  คร้ัง 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนผูสูงอายุและบุตร

หลานท่ีเขารวมโครงการ 

-ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีมีขวัญและ

กําลังใจ 

กอง

การศึกษา 

3 โครงการจดังาน

ประเพณี  ลอยกระทง    

-เพ่ือสืบสานงานประเพณี

ลอยกระทง ใหคงอยูตอไป 

ปละ  1  ครั้ง 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

- สืบสานงานประเพณลีอยกระทง 

ใหคงอยูตอไป 

กอง

การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล  

8.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานบริหารท่ัวไป 

1 โครงการจดัฝกอบรม

สัมมนาและศึกษาดูงาน 

ขององคการบริหารสวน

ตําบลแวงนอย 

-เพ่ือจัดฝกอบรม และศึกษาดู

งานของคณะผับรหิาร/สมาชิก

สภา/ผูนําชุมชน กํานัน/

ผูใหญบาน/ผูบริหาร

สถานศึกษา/กลุมอาชีพ และผู

มีหนาท่ีเก่ียวของ 

ปละ  1  ครั้ง 300,000 

 

300,000 300,000 300,000 

 

ผลการการปฏิบัติ

ราชการของ  อบต.

แวงนอย 

บุคลากร  อบต.แวงนอย

สามารถนําความรูจาก

การศึกษาดูงานมาปรับใช

ในองคกรไดอยาง

เหมาะสม 

สํานักปลดั 

2 โครงการจดัฝกอบรม

คุณธรรม  จริยธรรม 

ของบุคลากร 

-เพ่ือจัดการฝกอบรมดาน

คุณธรรมและจรยิธรรมสําหรับ

การปฏิบัติงานใหกับคณะ

ผูบริหาร,ขาราชการและ

พนักงานจาง 

ปละ 1 ครั้ง 100,000 

 

100,000 100,000 100,000 

 

การปฏิบัติงานของ 

อบต.แวงนอย ไมมี

การรองเรียน จากภาค

ประชาชนหรือสวน

ราชการตางๆ 

การดําเนินงานของ อบต.

แวงนอยเปนไปตาม

ระเบียบของทางราชการ/

ไมเกิดการรองเรียน 

สํานักปลดั 

3 โครงการ  อบต.พบ

ประชาชน 

-เพ่ือเปนคาใชจายตาม

โครงการ  อบต.พบ ประชาชน 

และดําเนินการประชาสมัพันธ

งานของ อบต. 

ดําเนินการปละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวน

ตําบล 

อบต.แวงนอยได

ดําเนินการประชาสัมพันธ

งานของ อบต. 

สํานักปลดั 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการจดังานวัน

สําคัญตางๆของทาง

ราชการ 

-เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับจัด

กิจกรรมหรือเขารวม

กิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญ

ตางๆท่ีมีหนังสือสั่งการให

ดําเนินการ 

 

ปละ 4  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 การดําเนินการของ  

อบต.แวงนอยเปนไป

ตามหนังสือสั่งการ 

อบต.แวงนอยสามารถ

ดําเนินการไดตามท่ีมี

หนังสือสั่งการ 

สํานักปลดั 

5 โครงการประชาสมัพันธ

ตางๆ 

-เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการ

ประชาสมัพันธตางๆของ  

อบต.แวงนอย 

ดําเนินการจัดทําปาย

ประชาสมัพันธ/เอกสาร

ประชาสมัพันธตางๆ 

80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของการ

ดําเนินการท่ีเก่ียวของ

กับการจัดทําเอกสาร

ประชาสมัพันธตางๆของ  

อบต.แวงนอย 

อบต.แวงนอยมี

งบประมาณเพียงพอ

สําหรับการจัดทํา

เอกสารประชาสมัพันธ

ตางๆของ  อบต.แวง

นอย 

 

สํานักปลดั 

6 รายจายอ่ืนๆ -คาใชจายในการสํารวจ  

ประเมินความพึงพอใจ  และ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลแวงนอย  

จางเหมาบริการ

สถาบันการศึกษาหรือ

หนวยงานเอกชน

ดําเนินการ สํารวจความ

พึงพอใจ ปละ 1  ครั้ง  

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

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

อบต.แวงนอยทราบถึง

ความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอการ

ดําเนินงานของ  

องคการบริหารสวน

ตําบล 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล  

8.2   แผนงานบริหารงานคลัง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

- งานบริหารงานคลัง 

1 โครงการจดัทําและ

ปรับปรุงระบบขอมูล

แผนท่ีทะเบียนภาษี

และทะเบียน

ทรัพยสิน  

-เพ่ือดําเนินการจางเหมา

บริการ หรือการดําเนินการ

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดทํา

แผนท่ีทะเบียนภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน ของ

องคการบริหารสวนตําบล

แวงนอย 

เขตพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 300,000 

 

300,000 300,000 300,000 

 

รอยละของการจัดเก็บ

ภาษีขององคการ

บริหารสวนตําบล

เพ่ิมข้ึน 

องคการบริหารสวน

ตําบลแวงนอยมี

ฐานขอมูลสําหรับการ

ดําเนินการจัดเก็บภาษี

ในพ้ืนท่ี  

กองคลัง 

(เปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1/2561 ) 

1 โครงการจัดทําและ

ปรับปรุงระบบ

ขอมูลแผนท่ี

ทะเบียนภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน  

-เพ่ือดําเนินการจางเหมา

บริการ หรือการดําเนินการ

ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดทํา

แผนท่ีทะเบียนภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน ของ

องคการบริหารสวนตําบล

แวงนอย 

เขตพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 30,000 

 

30,000 30,000 300,000 

 

รอยละของการ

จัดเก็บภาษีของ

องคการบริหารสวน

ตําบลเพ่ิมขึ้น 

องคการบริหารสวน

ตําบลแวงนอยมี

ฐานขอมูลสําหรับการ

ดําเนินการจัดเก็บภาษี

ในพ้ืนท่ี  

กองคลัง 
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แบบ ผ.01 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล  

8.3  แผนงานการศึกษา   

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

– งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศกึษา 

1 โครงการพัฒนาครู

ผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด 

เพ่ือเปนคาใชจายตางๆท่ี

เก่ียวเน่ืองในการพัฒนาครู

ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กรวมถึงคาจดั

ฝกอบรม คาลงทะเบียน

อบรม 

- ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนา

จาน 

-ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หนองแขม 

32,000 

 

32,000 

 

32,000 

 

32,000 

 

ครูพัฒนาศูนยเด็กเล็กใน

สังกัดท่ีไดรับการพัฒนา 

ครูผูดูแลเด็กมีโอกาส

ไดรับการพัฒนาทักษะ

การสอน 

กอง 

การศึกษา 
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แบบ ผ.01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.บัญชีโครงการสําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/สวนราชการ 

/รัฐวิสาหกิจ/องคกรประชาชน (ผ.02) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคกรประชาชน 

 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 4  การเสริมสรางความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพเมืองและชุมชน 

1.1 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หนวยงาน 

ที่ขอรับเงิน

อุดหนุน 
2561 2562 2563 2564 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับท่ีทําการปกครอง

จังหวัดขอนแกน 

เพ่ือดําเนินการตาม

โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด  

จังหวัดขอนแกน  

ดําเนินการปละ   

1  ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของจํานวน

ผูเก่ียวของกับยาเสพติด

ในพ้ืนท่ี  

รอยละของจํานวน

ผูเก่ียวของกับยาเสพติด

ในพ้ืนท่ีลดลง 

สํานักปลดั ปกครอง

จังหวัด

ขอนแกน 

2 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับท่ีทําการปกครอง

อําเภอแวงนอย 

เพ่ือดําเนินการตาม

โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด  

อําเภอแวงนอย   

ดําเนินการปละ   

1 ครั้ง 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของจํานวน

ผูเก่ียวของกับยาเสพติด

ในพ้ืนท่ี  

รอยละของจํานวน

ผูเก่ียวของกับยาเสพติด

ในพ้ืนท่ีลดลง 

สํานักปลดั ปกครอง

อําเภอแวง

นอย 
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แบบ ผ.02 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
 

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  /สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคกรเอกชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  4   การเสรมิสรางความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ท่ี  2   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวา จะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

งานไฟฟาและถนน 

1 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับการไฟฟาสวน

ภูมิภาค                  

เพ่ือดําเนินการ(ขยาย

เขตไฟฟาสาธารณะ) 

ในพ้ืนท่ีตําบลแวงนอย 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางชวงเวลา

กลางคืน 

- เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน   

- ดําเนินการขยายเขต

ไฟฟา(สาธารณะ)ใน

พ้ืนทีตําบลแวงนอย 

หมู 1 -  13 

400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละของ

จํานวนจุดเสี่ยง

ในหมูบานมีการ

ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะ  

- ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทาง

ชวงเวลากลางคืน 

-ประชาชนไดรบัความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน   

 

กองชาง 

การไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

2 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับการไฟฟาสวน

ภูมิภาคเพ่ือดําเนินการ

(ขยายเขตไฟฟา

ครัวเรือน)ในพ้ืนท่ีตําบล

แวงนอย 

- เพ่ือใหประชาชนท่ีตั้ง

บานเรือนใหม หรือท่ีไม

มีไฟฟาใช ไดมไีฟฟาใช

ครบทุกครัวเรือน 

- ดําเนินการขยายเขต

ไฟฟา(ครัวเรือน)ในพ้ืน

ทีตําบลแวงนอย 

หมู 1 -  13 

400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละของ

ครัวเรือนท่ีมี

ไฟฟาใชในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอย 

- ทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอยมไีฟฟาใช 

 

กองชาง 

การไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

แบบ ผ.02 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคกรประชาชน 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

3.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

1 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับ ศูนยการศึกษา

นอกระบบและ

การศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแวง

นอย  

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ ใน

การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

ตามโครงการสนับสนุน

งบประมาณคาดาํเนินการพัฒนา

ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

แวงนอย 

จํานวน 1  แหง 20,000 20,000 20,000 20,000 นักศึกษาของศูนย

การศึกษานอก

ระบบและ

การศึกษาตาม

อัธยาศัย  อําเภอ

แวงนอย  

ศูนยการศึกษา

นอกระบบฯ มสีื่อ

การเรยีนการสอน

ท่ีทันสมัยใช 

กอง

การศึกษา 

กศน.อ.แวง

นอย 

(เปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1/2561) 

1 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับ ศูนยการศึกษา

นอกระบบและ

การศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแวง

นอย  

เพ่ือสนับสนนุงบประมาณ ใน

การจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน

ตามโครงการสนับสนุน

งบประมาณคาดําเนินการ

พัฒนาศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแวงนอย 

จํานวน 1  แหง - 20,000 - 20,000 นักศึกษาของศูนย

การศึกษานอก

ระบบและ

การศึกษาตาม

อัธยาศัย  อําเภอ

แวงนอย  

ศูนยการศึกษา

นอกระบบฯ มีสือ่

การเรียนการสอน

ท่ีทันสมัยใช 

กอง

การศึกษา 

กศน.อ.แวง

นอย 

-68- 

แบบ ผ.02 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคกรประชาชน 
 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง     

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

3.1 แผนงานการศึกษา  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

-งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษา 

1 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.ในพ้ืนท่ีอบต.แวง

นอยท้ัง 4  แหง 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

อาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียน สังกัด สพฐ. 

ท้ัง 4  แหง 

-รร.หนองแขมอีโล 

-รร.บานกุดร ู

-รร.ดอนหันนาจาน 

-รร.ปาเปงนํ้าซับ  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนเด็ก

นักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ.จํานวน 290  

คน 

 

เด็กนักเรยีนใน

พ้ืนท่ีมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรงมี

พัฒนาการสมวัย 

กอง

การศึกษา 

รร.สังกัด 

สพฐ.ในพ้ืนท่ี 

4  แหง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
 

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคกรประชาชน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี   1   การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมคีวามสามารถทางการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ท่ี    5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

5.1  แผนงานการเกษตร  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

1 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับเกษตรอําเภอ

แวงนอย  

-เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินการตามโครงการ

คลีนิกเกษตรกรเคลื่อนท่ี

ในพระราชานุเคราะห     

         

ดําเนินการในพ้ืนท่ี

อําเภอแวงนอย 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของรายได

เกษตรกรตอปเพ่ิมข้ึน 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี

ตําบลแวงนอยมรีายได

จากการประกอบ

อาชีพเพ่ิมข้ึน 

กอง

การเกษตร 

เกษตร 

 อ.แวงนอย 

(ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไมไดรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณอุดหนุน) 
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แบบ ผ.02 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/สวนราชการรัฐวิสาหกิจ/องคกรประชาชน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสรางเสรมิทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7  การอนุรักษ  สืบสานทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 

งานกีฬาและนันทนาการ 

1 อุดหนุนงบประมาณให

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีรับเปน

เจาภาพการแขงขัน

กีฬาทองถ่ินสัมพันธ  

อําเภอแวงนอย 

-เพ่ือเปนคาใชจาย

สําหรับการดําเนินงาน

ตามโครงการ 

 

ทุกปๆละ 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

พนักงาน/เจาหนาท่ี/

ผูนําชุมชน/สมาชิก

สภาในเขตพ้ืนท่ี

อําเภอแวงนอยได 

กองการศึกษา อบต.ท่ีรับเปน

เจาภาพในแต

ละป 

(เปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1/2561) 

1 อุดหนุนงบประมาณ

ใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นท่ีรับเปน

เจาภาพการแขงขัน

กีฬาทองถิ่นสัมพันธ  

อําเภอแวงนอย 

-เพ่ือเปนคาใชจาย

สําหรับการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ 

 

ทุกปๆละ 1 คร้ัง - 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

พนักงาน/

เจาหนาท่ี/ผูนํา

ชุมชน/สมาชิกสภา

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ

แวงนอยได 

กองการศึกษา อบต.ท่ีรับเปน

เจาภาพในแต

ละป 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/สวนราชการรัฐวิสาหกิจ/องคกรประชาชน 

 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสรางเสรมิทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7  การอนุรักษ  สืบสานทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 

7.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

หนวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

1 อุดหนุนเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน  

เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินการตามโครงการ

สนับสนุนภารกิจของ

เหลากาชาดจังหวัด

ขอนแกน  

ปละ  1  ครั้ง 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

การดําเนินกิจกรรม

ตามโครงการ

เทศกาลงานไหม 

ประเพณีผูกเสี่ยวฯ 

ของ อําเภอแวงนอย  

อําเภอแวงนอยมี

งบประมาณสนับสนุน

ภารกิจของเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน 

กองการศึกษา เหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน 

(เปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1/2561) 

1 อุดหนุนเหลา

กาชาดจังหวัด

ขอนแกน  

เพ่ือสนับสนนุการ

ดําเนินการตาม

โครงการสนับสนุน

ภารกิจของเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน  

ปละ  1  คร้ัง 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

การดําเนินกิจกรรม

ตามโครงการ

เทศกาลงานไหม 

ประเพณีผูกเสี่ยวฯ 

ของ อําเภอแวง

นอย  

อําเภอแวงนอยมี

งบประมาณสนับสนุน

ภารกิจของเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน 

กองการศึกษา เหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน 
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แบบ ผ.02 



 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

หนวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

2 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับท่ีทําการ

ปกครองอําเภอแวง

นอย 

เพ่ือเปนคาใชจายตาม

โครงการสนับสนุนการ

จัดกิจกรรม เหลากาชาด 

และการจัดงานเทศกาล

ไหมนานาชาด ประเพณี

ผูกเสีย่ว และงานกาชาด

จังหวัดขอนแกน  

ปละ  1  ครั้ง 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ผลการดําเนิน

กิจกรรมตาม

โครงการ 

อําเภอแวงนอยมี

งบประมาณสําหรับ

ดําเนินโครงการกิจกรรม

เหลากาชาด และการจัด

งานเทศกาลไหมนานา

ชาด ประเพณีผูกเสี่ยว 

และงานกาชาดจังหวัด

ขอนแกน 

กองการศึกษา ปกรองอําเภอแวง

นอย 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี  1/2561) 

2 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับท่ีทําการ

ปกครองอําเภอแวง

นอย 

เพ่ือเปนคาใชจายตาม

โครงการสนับสนุนการ

จัดกิจกรรม เพ่ือ

ชวยเหลือบรรเทาทุกข

ของประชาชน

ผูประสบภัยตางๆ  ใน

เขตอําเภอแวงนอย 

ปละ  1  คร้ัง 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ผลการดําเนิน

กิจกรรมตาม

โครงการ 

อําเภอแวงนอยมี

งบประมาณสําหรับ

ดําเนินโครงการกิจกรรม 

การชวยเหลือประชาชน

ท่ีประสบภัยตางๆในเขต

อําเภอแวงนอย  

กองการศึกษา ปกรองอําเภอ 

แวงนอย 

3 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับคณะกรรมการ

หมูบานท่ีมีความ

พรอมเพ่ือเปน

เจาภาพในการทําบุญ

ทอดเทียนพรรษา 

- ดําเนินการจดักิจกรรม

ในการทําบุญทอดเทียน

พรรษา  

ปละ  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชนท่ี

เขารวมกิจกรรม 

ตําบลแวงนอยไดรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ใหคงอยูตอไป  

กองการศึกษา คณะกรรม การ

หมูบาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/สวนราชการรัฐวิสาหกิจ/องคกรประชาชน 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 8  การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

หนวยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

1 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ   

แวงนอย 

-เพ่ือสนับสนุน

งบประมาณในการจดั

งานรัฐและงานพิธีเน่ือง

ในโอกาสสําคญั            

ของอําเภอแวงนอย 

ปละ 2  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งท่ีจัด

กิจกรรม 

ประชาชนตําบลแวง

นอยไดเขารวม

กิจกรรมท่ีทางอําเภอ

จัดข้ึน 

สํานักปลดั ปกครองอําเภอ   

แวงนอย 

(เปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1/2561) 

1 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับท่ีทําการ

ปกครองอําเภอ   

แวงนอย 

-เพ่ือสนับสนนุ

งบประมาณในการจัด

งานรัฐและงานพิธีเนือ่ง

ในโอกาสสําคัญ            

ของอําเภอแวงนอย 

ปละ 2  คร้ัง 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนคร้ังท่ีจัด

กิจกรรม 

ประชาชนตําบลแวง

นอยไดเขารวม

กิจกรรมท่ีทางอําเภอ

จัดขึ้น 

สํานักปลัด ปกครองอําเภอ   

แวงนอย 

2 อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับศูนยขอมูล

ขาวสารอําเภอแวง

นอย 

เพ่ือสนับสนุน

งบประมาณดําเนินการ

ศูนยขอมูลขาวสารการ

จัดซื้อจัดจางของทองถ่ิน              

อําเภอแวงนอย 

 

ปละ  1 ครั้ง  

 

25,000 25,000 25,000 25,000 ผลการดําเนินงาน

ของศูนยขอมูล

ขาวสารของ

ทองถ่ินอําเภอแวง

นอย 

หนวยงานทองถ่ิน

อําเภอแวงนอยมี

สถานท่ีกลางในการ

รวมขอมูลขาวสารการ

จัดซื้อจัดจางระดับ

อําเภอ 

-สํานักปลัด ศูนยขอมูลขาวสาร

อําเภอแวงนอย 
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แบบ ผ.02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.03) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  การสรางเสรมิทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7  การอนุรักษ  สืบสานทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  

1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

1 โครงการแขงขันกีฬา

ทองถ่ินสัมพันธ ครั้งท่ี 6  

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  

-เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน

ระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดเช่ือมความสมัพันธ

ไมตรี  รูจักกันระหวางองคกร 

ดวยการจดัแขงขันกีฬา  

ปละ 1 ครั้ง 300,000 - 

 

- 

 

- 

 

จํานวน อปท.ท่ีเขา

รวมกิจกรรม 

-บุคลากรในหนวยงาน

ระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

ไดเช่ือมความสัมพันธ

ไมตรี  รูจักกันระหวาง

องคกร ดวยการจดั

แขงขันกีฬา 

 

อบจ.ขอนแกน 

รวม 1     โครงการ   300,000 - - - - - - 
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แบบ ผ.03 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   5   การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขง  

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี  2   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1.แผนงาน  เคหะและชุมชน  -  งานไฟฟาและถนน  

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสาย  

หมูท่ี  1 บานแวง

นอย ตําบลแวงนอย  

ถึง บานหนองแวง

หวยทราย หมูท่ี 2 

ตําบลละหานนา  

 

-เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา 

-  กอสรางถนนลาดยาง 

กวาง  6  เมตร 

ยาว  2,500  เมตร 

3,000,000 3,000,000 4,882,300 - รอยละของความพึง

พอใจของประชาชนท่ี

ใชถนนในการสัญจรไป

มา 

ใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ.ขอนแกน 

รวม 1  โครงการ   3,000,000 3,000,000 4,882,300     
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แบบ ผ.03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.05) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  4   การเสริมสรางความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

- งานไฟฟาและถนน 

1 1.โครงการกอสราง

ถนนลาดยางผิวแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหมูท่ี  8  

บานปาเปง ตําบล         

แวงนอย เช่ือม หมูท่ี  14  

บานหนองสะแบง  2  ตําบล

ละหานนา  

-เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา 

-  กอสรางถนนลาดยางผิว

แอสฟลทติกคอน 

กรีต 

3,000,000 3,000,000 4,000,000 - รอยละของความพึง

พอใจของประชาชน

ท่ีใชถนนในการ

สัญจรไปมา 

ใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร

ไปมา 

อบจ. 

กรมสงเสรมิฯ 

2 2.โครงการกอสราง

ถนนลาดยางผิวแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายหมูท่ี 9  

บานโนนศิลา  ตําบล             

แวงนอย  เช่ือม  บานโคก

ใหญ   ตําบลกานเหลือง   

-เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา 

-  กอสรางถนนลาดยางผิว

แอสฟลทติกคอน 

กรีต 

3,000,000 3,000,000 4,000,000 - รอยละของความพึง

พอใจของประชาชน

ท่ีใชถนนในการ

สัญจรไปมา 

ใหประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

เดินทางสัญจร

ไปมา 

อบจ. 

กรมสงเสรมิฯ 
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แบบ ผ.05 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี  4   การเสริมสรางความมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.แวงนอย ท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

- งานไฟฟาและถนน 

3 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง  

- สายแวงนอย  -               

แวงหวยทราย   

-เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา 

- กอสรางถนนลาดยาง 

- สายแวงนอย  -             

แวงหวยทราย   

7,000,000 7,000,000 

 

- - รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชนท่ีใช

ถนนในการสัญจร

ไปมา 

ใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ. 

กรมสงเสรมิฯ 

4 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

-สายหนองหอย – 

 โคกกลาง  

-เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา 

 กอสรางถนนลาดยาง 

-สายหนองหอย – 

 โคกกลาง 

7,000,000 7,000,000 

 

- - รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชนท่ีใช

ถนนในการสัญจร

ไปมา 

ใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ. 

กรมสงเสรมิฯ 

5 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง   

-สายกุดรู  หนองหญาปลอง  

-เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา 

กอสรางถนนลาดยาง 

-สายกุดรู  หนองหญา

ปลอง 

3,000,000 3,000,000 

 

- - รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชนท่ีใช

ถนนในการสัญจร

ไปมา 

ใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมา 

อบจ. 

กรมสงเสรมิฯ 

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

-78- 

แบบ ผ.05 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4.2 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 1.โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนลําหวยทราย 

  หมูท่ี  10   นาจาน  

-เพ่ือไมใหเกิดปญหานํ้า

ทวมขังในพ้ืนท่ีและกัก

เก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร 

- กอสรางฝายนํ้าลน

จํานวน  1  จุด 

800,000 - - - รอยละของประชาชนท่ีมี

นํ้าใชอยางเพียงพอ

ตลอดป 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํ้าใช

เพียงพอตลอดป 

อบต.แวงนอย 

2 2.โครงการขุดลอก 

หนองละเลิงทุง  หมู  11  

บานโนนข้ีเหล็ก  

 

-เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช

สําหรับการอุปโภค 

-บริโภค 

ดําเนินการขุดลอกหนอง

ละเลิงทุง  

 หมู  11  บานโนน

ข้ีเหล็ก  

200,000 - - - รอยละของประชาชนท่ีมี

นํ้าใชอยางเพียงพอ

ตลอดป 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํ้าใช

เพียงพอตลอดป 

อบต.แวงนอย 

3 3.โครงการขุดลอกลําหวย

โสกรัง  หมูท่ี  13  บาน

หนองแขม  2 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช

สําหรับการอุปโภค 

-บริโภค 

ดําเนินการขุดลอกลํา

หวยโสกรัง  หมูท่ี  13

บานหนองแขม  2 

200,000 - - - รอยละของประชาชนท่ีมี

นํ้าใชอยางเพียงพอ

ตลอดป 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํ้าใช

เพียงพอตลอดป 

อบต.แวงนอย 

4 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลน ลําหวยขอนขวาง  

 หมูท่ี  9  บานโนนศิลา  

-เพ่ือไมใหเกิดปญหานํ้า

ทวมขังในพ้ืนท่ีและกัก

เก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร 

- กอสรางฝายนํ้าลน

จํานวน  1  จุด 

800,000 - - - รอยละของประชาชนท่ีมี

นํ้าใชอยางเพียงพอ

ตลอดป 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํ้าใช

เพียงพอตลอดป 

อบต.แวงนอย 

5 โครงการขุดลอก          

หนองหินลอง หมูท่ี  9              

บานโนนศิลา 

-เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช

สําหรับการอุปโภค 

-บริโภค 

ดําเนินการขุดลอกหนอง

หินลอง หมูท่ี  9   บาน

โนนศิลา 

1,500,000 - - - รอยละของประชาชนท่ีมี

นํ้าใชอยางเพียงพอ

ตลอดป 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํ้าใช

เพียงพอตลอดป 

อบต.แวงนอย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) (เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2561 )   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัดรายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4.2 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการขุดลอก   

หนองโสกรัง  หมูท่ี  5  

บานอีโล 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช

สําหรับการอุปโภค 

-บริโภค 

ดําเนินการขุดลอก 

หนองโสกรัง หมูท่ี  5  

บานอีโล 

7,000,000 - - - รอยละของประชาชนท่ีมีนํ้า

ใชอยางเพียงพอตลอดป 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํ้า

ใชเพียงพอตลอดป 

อบต.แวง

นอย 

7 โครงการขุดลอกลําหวย

โสกรัง หมูท่ี 5 บานอีโล  

ถึง ลําหวยโสกรัง เขตบาน

หนองแขมหมูท่ี  13  

-เพ่ือไมใหเกิดปญหา

นํ้าทวมขังในพ้ืนท่ีและ

กักเก็บนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

ดําเนินการขุดลอก 

โสกรัง หมูท่ี 5 บานอีโล 

ถึง ลําหวยโสกรัง เขต

บานหนองแขม 

1,500,000 - - - รอยละของประชาชนท่ีมีนํ้า

ใชอยางเพียงพอตลอดป 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํ้า

ใชเพียงพอตลอดป 

อบต.แวง

นอย 

8 โครงการขุดลอกหนอง

ละเลิง หมูท่ี 4 บานกุดร ู

-เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช

สําหรับการอุปโภค 

-บริโภค 

ดําเนินการขุดลอกละเลิง 

หมูท่ี 4 

 บานกุดร ู

2,000,000 - - - รอยละของประชาชนท่ีมีนํ้า

ใชอยางเพียงพอตลอดป 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํ้า

ใชเพียงพอตลอดป 

อบต.แวง

นอย 

9 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนลําหวยตะก่ัว  หมูท่ี  3   

บานหนองแขม  

-เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช

สําหรับการอุปโภค 

-บริโภค 

- กอสรางฝายนํ้าลน

จํานวน  1  จุด 

800,000 - - - รอยละของประชาชนท่ีมีนํ้า

ใชอยางเพียงพอตลอดป 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํ้า

ใชเพียงพอตลอดป 

อบต.แวง

นอย 

รวม    9  โครงการ   6,700,000       
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6.  บัญชีครภุัณฑ (แบ  ผ.08) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป   (พ.ศ.2561 – 2564) 

(เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2561)  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

1ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใตหลักธรรมมาภิบาล  
 

ท่ี แผนงาน 
หมวด ประเภท 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน - เพ่ือจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 

 (บานทึบ)  

 

- ปละ  4  หลัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ทุกสวนราชการ 

(เปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1/2561) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานเคหะและชมุชน 

แผนงานการเกษตร 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานกังาน - เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 

 (บานทึบ)  

 

- เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็กเก็บ

เอกสาร (บานทึบ) ใหกับ 

ทุกสวนราชการ 

33,000 22,000 22,000 22,000 ทุกสวนราชการ 
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แบบ ผ.08 



 

 

 

ท่ี แผนงาน 
หมวด ประเภท 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน โครงการจดัซื้อตูเหล็กเก็บ

เอกสาร (ชนิดบานเลื่อนกระจก) 

 กองการเกษตร มีตูใชสําหรับ

จัดเก็บเอกสาร 

 

- ปละ  4  หลัง 30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกสวน

ราชการ 

(เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2561) 

2 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานกังาน เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 

(ชนิดบานเลื่อนกระจก) 

 ใหกับทุกสวนราชการ 

- เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็กเก็บ

เอกสาร 

(ชนิดบานเลื่อนกระจก) 

ใหกับทุกสวนราชการ 

6,400 - - - กองสงเสริม

การเกษตร 

3 แผนงานการศึกษา 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน โครงการจดัซื้อตูเหล็กเก็บ

เอกสาร (ชนิดบานเลื่อนกระจก)  

สําหรับ 

- ศพด.บานนาจาน มีตูใชสําหรับ

จัดเก็บเอกสาร 

- ศพด.บานหนองแขม มีตูใช

สําหรับจัดเก็บเอกสารของทาง

ราชการ 

ปละ 2  หลัง 20,000 200,000 20,000 20,000 - กอง

การศึกษา 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ

เผยแพร 

- เพ่ือจัดซื้อเครื่องฉาย

โปรเจคเตอรพรอมจอและ

อุปกรณท่ีเก่ียวเน่ือง 

จํานวน  1  ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 - สํานักปลัด 

(เปลี่ยนแปลง   คร้ังท่ี 1/2561) 

4 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร 

- เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองฉาย

โปรเจคเตอรพรอมจอและ

อุปกรณท่ีเกี่ยวเนื่อง 

จํานวน  1  ชุด - - 100,000 - - สํานักปลัด 
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ท่ี แผนงาน 
หมวด ประเภท 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน -เพ่ือจัดซื้อโตะทํางานสําหรับ

บุคลากรท่ีบรรจุใหมหรือ

โอนยาย  ปละ  2  ตัว 

โตะทํางาน 8  ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกสวน

ราชการ 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน -เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน

สําหรับหรับบุคลากรท่ีบรรจุใหม

หรือโอนยาย และท่ีชํารุด  

เกาอ้ีสํานักงาน 

ปละ  5  ตัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกสวน

ราชการ 

(เปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1/2561) 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานเคหะและชมุชน 

แผนงานการเกษตร 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานกังาน -เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน

สําหรับหรับบุคลากรท่ีบรรจุ

ใหมหรือโอนยาย และท่ีชํารุด 

เกาอ้ีสํานักงาน 

ปละ  8  ตัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกสวน

ราชการ 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร

สําหรับสํานักงานพรอมอุปกรณ

ท่ีเก่ียวเน่ือง 

 

จํานวน  8   ชุด 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 ทุกสวน

ราชการ 
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ท่ี แผนงาน 
หมวด ประเภท 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรของ 

 อบต.แวงนอย 

โครงการจดัซื้อ

เครื่องพิมพ 

ปละ   2   เครื่อง 

 

25,000 25,000 25,000 25,000 ทุกสวน

ราชการ 

(เปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1/2561) 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานคลัง 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานเคหะและชมุชน 

แผนงานการเกษตร 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรของ 

 อบต.แวงนอย 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพให

ทุกสวนราชการ 

35,100 25,000 25,000 25,000 ทุกสวน

ราชการ 

9 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

จัดซื้อรถกระเชาสําหรับออก

ปฏิบัติหนาท่ีของกองชาง  

จํานวน  1  คัน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองชาง 

(เปลี่ยนแปลง   คร้ังท่ี 1/2561) 

9 แผนงานเคหะและชมุชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

จัดซ้ือรถกระเชาสําหรับออก

ปฏิบัติหนาท่ีของกองชาง  

จํานวน  1  คัน - - 2,500,000 - กองชาง 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

- เพ่ือซื้อรถตูสําหรับกรณี       

การเดินทางเปนหมูคณะ 

จํานวน  1  คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สํานักปลดั 

(เปลี่ยนแปลง   คร้ังท่ี 1/2561) 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

- เพ่ือซ้ือรถตูสําหรับกรณี       

การเดินทางเปนหมูคณะ 

จํานวน  1  คัน - - - 1,500,000 สํานักปลัด 
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