
 

 

 



 

 



 

 

 

นายกิตติศกัด์ิ    ศรีโยธา 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

                                                                            

นายเสมือน   นาอุดม                                   นายจํานงค   หนายโสก 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

นายไสว  ศรีอุน         นางประยัต ิ ศรีอุน      นายสํารอง  ปตตาทานัง    นายบุญยม  หนูนา 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 1         สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 2

นายวันชัย  ปุงโพธิ ์     นายวิเชียร   ดวงจุมพล              นายนราศักด์ิ   พิมสาร 
      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 3     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 4 

 



   

นางกนกนาถ   จันทรสี         นายนนทกานต  นาอุดม        นางนิรดาพร  ปสสา        นางดุสิต  มูลหลา 

  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 5              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 6 

             

นายสม   นาแพง        นายสุริยา  ศรีกุฏ       นายสถิตย  อันนารี  นางละอองดาว  นันทวิทยาคม      
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 7              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 8 

              

 นายบุญถัน   นาอุดม      นายเสมือน  นาอุดม      นายกิตติศักด์ิ  ศรีโยธา      นายโสพนิ  แกวอุดร 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 9       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 10 

                                             

นายสมคิด  ขําโพธิ์                           นายสุพจน  ทิพวัฒน     นางจินตนา   กุลสุวรรณ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 11       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูที่ 12 

                                     

                                    นายสุวรรณ   นาอุดม             นายสมพร  บุญประสพ 

                                        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมที่ 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

                                                                                       

                                                      นายหนูกาลน   นิบุญทํา 
                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

                                                                                           

                            นายชัยวัฒน    ทองนอย              นายอนุศักด์ิ    มีทอง 
                      รองนายกองคการบริหารสวนตําบล       รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

                                                                                                                   

                                                    นายทองใบ    สมแวง 
                                          เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 



 

 
 

          

 

นายจํานงค หนายโสก  

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

 

นางลําดวน  ไชยคําภา 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

 

                                        

         นายสุภาพ วองไว         นางรุง  สุขกําเนิด           นายคชา  วาระเพียง 

     หัวหนาสํานักงานปลัด      ผูอํานวยการกองคลัง       ผูอํานวยการกองชาง  
 

                                                                  

         นายเดชมนตรี   สันเสนาะ             นางสาวปาณิสา  ประถังธานี  

ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 



 

 

                   
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุภาพ วองไว 

หัวหนาสํานักงานปลัด  

 

สํานักงานปลัด 

รับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวน ตําบล  และราชการท่ี มิ ได กําหนด                 
ใหเปนเจาหนาท่ีของกอง หรือสวนการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ  รวมท้ังกํากับและเรงรัด 
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติ  ราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

นางรุง  สุขกําเนิด 

ผูอํานวยการกองคลัง  

สวนการคลัง   
              รับผิดชอบเก่ียวกับงาน การรับ – จายเงิน การนําสงเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงินการตรวจสอบใบสําคัญฎีกางานเก่ียวกับการเบิกจายตางๆ การจัดทํางบประมาณฐานะทาง
การเงินงบทดลอง  การจัดสรรเงินตางๆ  การจัดทําบัญชีทุกประเภทตลอดจนทะเบียนคุมรายไดและ
รายจายการคุมการเบิกจายตางๆ และงานท่ีเก่ียวกับการพัสด ุ

 



 

 

 

                                                                                                                                           
                                                                                                                  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
                                       

 

                                                                          

 

สวนโยธา 
            

 
 

นายคชา วาระเพียง 
ผูอํานวยการกองชาง  

 

งานสงเสริมการเกษตร 
รับผิดชอบเก่ียวกับการถายทอดความรูทางการเกษตร  สงเสริมอาชีพทางการเกษตร  การคัดพันธุ
ตานทานโรค  ศัตรูพืชการปรับปรุง  บํารุงพันธุการขยายพันธุ  การตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุ

การเกษตรเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 
 



 

 

    

      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นางสาวปาณสิา  ประถังธานี 

 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 



 

 

วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 “ตําบลแวงนอยเมืองนาอยู       แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
บริหารบานเมืองดวยหลักธรรมาภิบาล      สืบสานวัฒนธรรมประเพณี”     

 

 

 พันธกิจ (Mission) 

1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางย่ังยืน 

2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 

3. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเช่ือมโยงการคา   การลงทุน  การบริการ   
และการทองเท่ียว 
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใหมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐาน 

6. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน   
มีความสมดุล  อยางย่ังยืน 

7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม ประเพณี  ท่ีดีงามของทองถิ่น 

ใหคงอยู  สงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถิ่น 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา /เปาประสงค (Goals) 

 

 

 

1.เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพฒันาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางย่ังยืน 

 2.พฒันาคนใหมีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคณุธรรม  และจริยธรรม  
 3.จัดการศึกษาในและนอกระบบใหมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู  

4.สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเช่ือมโยงการคา การลงทุน การบริการ     
และการทองเท่ียว 
 5.พฒันาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปองกนัและบรรเทา    
สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางย่ังยืน 

 7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ท่ีดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสงเสริมการ
ทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถิ่น 



 

 ยุทธศาสตรและแนวทางการ
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
 1.1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ชุมชนเมืองและชนบทอยางท่ัวถึงและ

เปนระบบ 

1.2.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยใน
ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  
1.3.สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย การสรางวินัยจราจรสราง
ความรวมมือในการจัดระเบียบชุมชน  การลดอุบัติเหตุในเขตเมืองและชุมชนแบบมี
สวนรวม  
1.4.สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปน
ระบบ 
 

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
 2.1 พฒันาโครงสรางพืน้ฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

2.2 พัฒนาพื้นท่ีและเตรียมความพรอมใหประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ใน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.3 สนับสนุนชุมชน หนวยงาน ผูประกอบการ ในการพฒันาและรักษาความสะอาด
ของครอบครัว/ชุมชน/ตลาด/ทางระบายน้ํา การกําจัดของเสีย 
 

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง   
 3.1 สงเสริมและพัฒนาคณุภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระบบใหไดมาตรฐานและ

สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเตม็ศักยภาพ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยสําหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ  

3.2 พัฒนาสงเสริมและสนบัสนุนการกีฬาข้ันพื้นฐานสูความเปนเลิศและมุงสูกีฬามือ
อาชีพและการกฬีา/นันทนาการเพื่อออกกําลงักาย  
3.3 สงเสริมและปลกูฝงคานิยมหลัก  12  ประการ 
3.4 เพิ่มพืน้ท่ีสรางสรรคแกเด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพื่อการใชทักษะชีวติท่ีดี 
เห็นคุณคาตนเองและสังคม  
3.5 สงเสริมการมสีวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน และสงเสริม
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในชุมชนและทองถิ่น  
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

 4.1 การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เหมาะสม และการบริหารจัดการ การอนุรักษ 
ฟนฟู เพิ่มพื้นท่ีปา ปาชุมชน ปาตนน้ําลําธาร  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความอุดมสมบูรณ อยางย่ังยืน  
4.2 พฒันาฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ  แหลงน้ําใตดิน และการบริการจัดการน้ําอยาง
เปนระบบ และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวม 

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏกิูล  และน้ําเสีย  
 

 



 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน  
 5.1 พฒันาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนวสิาหกจิชุมชน สนบัสนุนและ

พัฒนาการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะฝมอื ตามศักยภาพของประชาชนให
สามารถแขงขันได 
5.2 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม
และนวตักรรมในพื้นท่ี 

5.3 สงเสริมกระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงเรียนรู การนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการประกอบอาชีพ และการสรางแหลงเรียนรูเปน
ตนแบบเศรษฐกจิพอเพียง ใหสอดคลองกับพืน้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ ประกอบดวย 4   แนวทางการพัฒนา  
 6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคณุภาพและเขาถึงได เทาเทียมและ

ท่ัวถึง  
6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพและเขาถึงอยางเทาเทียม 

6.3 สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของอาสาสมัคสาธารณสขุมูลฐาน(อสม.)และพฒันา
รูปแบบการบริการประชาชน  
6.4 การเฝาระวงั  ปองกนัโรคติดตอโรคอุบตัิใหมและการเผยแพรระบาดใน
พื้นท่ี  
 

ยุทธศาสตรท่ี  7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ  
                เพ่ือการแขงขัน ภายใตหลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 7.1 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม  จริยธรรม  จิตรสาธารณะและวฒันธรรมท่ีดี
งามแกเด็กและเยาวชน  
7.2 อนุรักษ สืบสานทํานุบาํรุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น  
7.3  พฒันา  สงเสริม  การพาณิชย  การลงทุนและการทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตรที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล  
 8.1 สงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม

ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 
8.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหเพิ่มข้ึนและพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  

                         8.3 พัฒนาระบบขอมลูขาวสารและความโปรงใส  สงเสริมใหประชาชะนีสวนรวมใน 

                         การประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในทองถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

เพื่อใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 58/5  วรรค 5 และวรรค 6 
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  จัดทํารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว ตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เปนประจําทุกปคําแถลงนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายใหประกาศติดไวโดยเปดเผย         

ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย  จึงขอแถลงสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ตามยทุธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาตางๆ ตามที่กระผมไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  โดยสรุปประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2560 
เพื่อใหพี่นองประชาชนโดยทั่วไปไดรับทราบโดยสรุปดังนี้  

1. ผลการดําเนินงานการจัดทาํแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร 
แผนการดําเนินการทั้งหมด 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมอืงและชุมชน 16.0 10.67 5,520,000.00 14.14 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 50.0 33.33 7,890,000.00 20.21 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 25.0 16.67 7,492,000.00 19.19 

ยุทธศาสตร ที่ 4 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

13.0 8.67 2,190,000.00 5.61 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอยางยัง่ยืน 5.0 3.33 260,000.00 0.67 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเสรมิสรางสุขภาวะ  10.0 6.67 10,420,000.00 26.69 

ยุทธศาสตรที่ 7 การเสรมิสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนา
เศรษฐกจิ เพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

8.0 5.33 380,000.00 0.97 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครฐั ภายใตหลักธรรมาภิบาล 23.0 15.33 4,886,000.00 12.52 

รวม 150.0   39,038,000.00   

2. ผลการอนุมตังิบประมาณ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร 
อนุมัติงบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมอืงและชุมชน 12.0 10.81 2,343,788.25 8.53 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 33.0 29.73 6,249,200.00 22.76 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 20.0 18.02 4,679,481.00 17.04 

ยุทธศาสตร ที่ 4 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

8.0 7.21 916,000.00 3.34 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอยางยัง่ยืน 4.0 3.60 210,000.00 0.76 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเสรมิสรางสุขภาวะ  8.0 7.21 11,011,394.00 40.10 

ยุทธศาสตรที่ 7 การเสรมิสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนา
เศรษฐกจิ เพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

6.0 5.41 260,000.00 0.95 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครฐั ภายใตหลักธรรมาภิบาล 20.0 18.02 1,792,600.00 6.53 

รวม 111.0   27,462,463.25   

 



 

 

3. ผลการเบกิจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร 
เบิกจาย 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมอืงและชุมชน 8.0 8.57 205,158.25 8.48 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 33.0 35.11 4,605,000.00 20.67 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง 13.0 13.83 3,900,793.00 17.52 

ยุทธศาสตร ที่ 4 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

8.0 8.51 673,920.00 3.03 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอยางยัง่ยืน 1.0 1.06 37,120.00 0.17 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเสรมิสรางสุขภาวะ 7.0 7.45 10,004,160.00 44.18 

ยุทธศาสตรที่ 7 การเสรมิสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนา
เศรษฐกจิ เพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

4.0 4.26 91,260.00 0.41 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพฒันาการบริหารภาครฐั ภายใตหลักธรรมาภิบาล 19.0 20.21 1,235,020.00 5.54 

รวม 93.0 
 

20,752,431.25 
 

 

สรุปงบประมาณรายรับ  ประจําปงบประมาณ  2560 

ที่ ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

1 1.หมวดภาษ ี

อากร  
(1.1) ภาษีจัดเก็บ

เอง 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 58,943.50 

2 ภาษีบํารุงทองท่ี 78,869.76 

3 ภาษีปาย 24,200.00 

รวมภาษีที่จัดเก็บเอง 162,013.26 

1 

(1.2) ภาษีท่ีรัฐบาล 

จัดสรรให  

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 776,189.58 

2 ภาษีมูลคาเพิม่ตามกฎหมายทองถิ่น (1 ใน 9) 3,346,217.71 

3 ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 8,275,937.26 

4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 145,244.57 

5 ภาษีสุรา 1,397,177.59 

6 ภาษีสรรพสามิต 3,367,033.62 

7 คาภาคหลวงแร 60,572.93 

8 คาภาคหลวงปโตรเลียม 205,829.09 

9 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

662,483.00 

รวมรายไดจากภาษจีัดสรร 18,236,685.35 



 

 

สรุปงบประมาณดานรายรับ  ประจําปงบประมาณ  2560 

ที่ ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

1 

2.หมวดคาธรรมเนียม 
ใบอนุญาตและคาปรับ 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการขาย
สุรา 

1,668.40 

2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการพนัน 40.00 

3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 1,498.00 

4 คาธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 117,600.00 

5 
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจงสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร 

40.00 

6 
คาธรรมเนียมปด โปรย ตดิตั้งแผนประกาศ
หรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา 

300.00 

7 คาปรับการผิดสญัญา 4,800.00 

ที่ ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

8 

 

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏกิูลหรือ
มูลฝอย 

5,000.00 

9 
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

9,000.00 

10 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 680.00 

11 
คาธรรมเนียมใบอนญุาตและคาปรับอื่น ๆ 
นอกเหนือจากรายการขางตน 

4,960.00 

รวมรายไดจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับ 145,586.40 

1 

3.รายไดจากทรัพยสิน 

รายไดจากการขายทอดตลาดในทรัพยสิน 200.00 

2 
รายไดจากทรัพยสินอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
รายการขางตน 

234,312.31 

รวมรายไดจากทรัพยสิน 234,512.31 

1 

5.หมวดรายได-เบ็ดเตล็ด 

คาขายแบบแปลน 33,800.00 

2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,899.00 

3 
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการ
ขางตน 

228,540.00 

รวมรายไดเบ็ดเตล็ด 264,239.00 



 

 

ที่ ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

1 
6.รายรับจากเงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อดําเนนิการตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 

20,043,931.00 

รวมเงินอุดหนนุทั่วไป 20,043,931.00 

1 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 1,683,661.00 

2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอืน่ ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน  523,082.16 

รวมเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 2,206,743.16 

1 
 

เงินท่ีจายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม) 2,876,000.00 

รวมรายรับอ่ืนๆ 2,876,000.00 

รวมรายได 5 หมวด (1-5) 19,043,036.32 

รวมรายรับท้ังส้ิน (1-8)  41,293,710.48 

 
 

ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ  12,855,702.34 

 
 

ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ  14,510,141.32 
 

สรุปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  2560 

ที่ ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

1 

1. งบกลาง  

คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 0.00 

2 รายจายตามขอผูกพัน 110,000.00 

3 เงินชวยเหลือคาทําศพ 0.00 

4 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ 
(ก.บ.ท.) 

176,000.00 

5 เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 121,449.00 

6 เงินสํารองจาย 440,588.50 

7 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 0.00 

8 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานนานุบาล 0.00 

9 อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 10,024,800.00 

รวมงบกลาง 10,872,837.50 

 
 



 

 

ที่ ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

10 

2. งบบุคลากร 
(หมวดเงินเดือน 

คาจาง)  

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,995,688.00 

11 เงินเดือน (ฝายประจํา) 6,735,015.00 

12 คาจางประจํา 234,780.00 

13 คาจางช่ัวคราว 2,501,878.00 

14 อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

รวมงบบุคลากร 12,467,361.00 

ที่ ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

15 3. งบดําเนินงาน 

(หมวด
คาตอบแทน ใช
สอย และวัสดุ 
และ หมวด

สาธารณูปโภค) 

คาตอบแทน  883,677.00 

16 คาใชสอย 4,923,034.87 

17 คาวัสดุ 1,494,565.70 

18 คาสาธารณูปโภค 359,407.54 

19 อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

รวมงบดําเนินงาน 7,660,685.11 

 

ที่ ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

20 4. งบลงทุน 

(หมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง)  

คาครุภัณฑ  998,671.00 

22 คาท่ีดินและสิง่กอสราง 4,799,661.00 

22 อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

รวมงบลงทุน 5,798,332.00 

23 

5. งบอุดหนนุ 

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  25,000.00 

24 เงินอุดหนุนสวนราชการ อืน่ๆ 1,206,000.00 

25 เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 

26 อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 18,788.25 

รวมงบอุดหนนุ 1,249,788.25 

27 
6. งบรายจาย

อื่น 
รายจายอื่นๆ  15,000.00 

รวมรายจายทั้งส้ิน ( 1+2+3+4+5+6 ) 38,064,003.86 



 

 

โครงการที่มีการเบกิจายงบประมาณ   พ.ศ.2560 

       ยุทธศาสตรที ่ 1  การพัฒนาเมืองและชมุชน 

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

1 อุดหนุนงบประมาณใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  เพื่อดําเนินการ(ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ในพื้นท่ีตําบลแวงนอย 

8,788.25 

2 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,800.00 
3 โครงการจัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิง 31,500.00 
4 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน(อปพร.)ตําบลแวงนอย 92,855.00 
5 โครงการเฝาระวังและควบคุมไฟปา 8,295.00 
6 โครงการตั้งจุดดานตรวจปองกันอุบตัิเหตุชวงเทศกาล 15,920.00 

7 อุดหนุนงบประมาณใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย 20,000.00 

8 อุดหนุนงบประมาณใหกับท่ีทําการปกครองจังหวัด 20,000.00 

รวม  8  โครงการ 205,158.25 
         

     ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 1 บานแวงนอย สายจากเขตเทศบาลถึงหนองนา
เหมือง 

119,000.00 

2 โครงการปรับปรุงถนนหมู 2 บานดอนหัน -สายรอบหมูบาน 56,000.00 
3 โครงการปรับปรุงถนน หมูท่ี 2 บานดอนหนั –สายหนองศาลเจาถึงเขียงหม ู 66,000.00 
4 โครงการกอสรางถนนคสล.หมู 2 บานดอนหนั เช่ือม หมู 10 บานนาจาน 165,000.00 
5 โครงการปรับปรุงถนนดินหมู 3 บานหนองแขม1-สายทุงรวงทอง 17,000.00 
6 โครงการกอสรางถนนดินหมู 4 บานกุดรู-สายปาเชือก 71,000.00 
7 โครงการปรับปรุงถนนหมู 4 บานกุดรู-สายลําหวยปา 68,000.00 
8 โครงการกอสรางถนนคสล.หมู 4 บานกุดรู -สายสระบัวทอง 73,000.00 
9 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู4 บานกดุรู-สายวัดปาโนนเมืองหลวย 222,000.00 
10 โครงการกอสรางถนนคสล.หมู 5 บานอีโล-จากหนาวดั-ปาชาบานอีโล 165,000.00 

 

 
 



 

 

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

11 โครงการกอสรางถนนคสล.หมู 5 บานอีโล-ซอยบานพอโปรย 23,500.00 
12 โครงการกอสรางถนนคสล.หมู 5 บานอีโล-ซอยบานแมประพิน 43,500.00 
13 โครงการกอสรางถนนคสล.หมู 5 บานอีโล -สายประชารัฐ 92,000.00 

14 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 6 บานโคกสี สายดอนตาปู-ถนนศรีเมืองน้ําซับ 222,000.00 
15 โครงการกอสรางถนนคสล.หมูท่ี 7 บานหนองหอย สายหนองหอย-โคกกลาง 141,000.00 
16 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 8 บานปาเปง -สายทางเขาหมูบาน ถึงถนนลาดยาง  

ศรีเมืองน้ําซับ 

129,000.00 

17 โครงการกอสรางถนนดิน หมู 9 บานโนนศิลา -สายยุทธศาสตร 199,000.00 

18 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 9 บานโนนศิลา -สายศิลาอาตส 174,000.00 
19 โครงการกอสรางถนนคสล.หมู10 บานนาจานเช่ือมหมูท่ี 2 บานดอนหนั 240,000.00 
20 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 11 บานโนนข้ีเหล็ก-สายทางเขาหมูบาน ถึง ถนนสาย

กุดรูหนองไผ 
119,000.00 

21 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู13 บานหนองแขม2 -สายเช่ือม หมู 9 บานโนนศลิา 475,000.00 
22 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 13 บานหนองแขม 2 –สายเช่ือมหมู 5 บานอีโล 279,000.00 
23 โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบานหมู 3 บานหนองแขม๑ 228,000.00 
24 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 6 บานโคกสี -สาย รร.แวงนอยศึกษา 90,000.00 

25 โครงการซอมแซมถนนดินท่ีชํารุดเปนหลุมเปนบอ 100,000.00 

  26 โครงการซอมแซมถนนลูกรังท่ีชํารุดเปนหลมุเปนบอ 1000,00.00 

27 โครงการถนนหินคลุกท่ีชํารุดเปนหลุมเปนบอ 100,000.00 

28 โครงการขยายถนน คสล. หมูท่ี 2 บานดอนหัน- สายน้ําประปา  209,000.00 

29 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 3 บานหนองแขม 1 -สายไผสีทอง  
เช่ือม  ถนนบํารุงราษฎร  

50,000.00 

30 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 3 บานหนองแขม 1 – สายไผสีทอง  เช่ือม ซอย
บานพอจอม  

13,000.00 

31 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 3 บานหนองแขม1-สายไผสีทองถึงรอบบานใต 100,000.00 

32 โครงการกอสรางถนน คศล. หมูท่ี 4 บานกุดรู -สายโนนกลาง  237,000.00 
33 โครงการกอสรางถนน คศล.หมูท่ี 10 บานนาจาน เช่ือมหมูท่ี 2บานดอนหนั  219,000.00 

รวม   33   โครงการ 4,605,000.00 

        

 



 

 

      ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

1 โครงการสนับสนนุคาใชจายการบริหารสถานศกึษา 1,419,000.00 

2 โครงการสนับสนนุคาอาหารเสริม(นม)ใหกับนักเรียนสงักัด สพฐ.ในเขตพื้นท่ี 555,698.00 
3 โครงการอาหารเสริม(นม)ใหกับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แหง 411,983.00 
4 อุดหนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนสังกดั สพฐ.ในพื้นท่ีอบต.แวงนอย ท้ัง 4 แหง 961,000.00 
5 โครงการจางเหมาบริการรถรับสงนกัเรียนท่ียากจนยากไรของศูนยพฒันาเด็กเล็ก 251,000.00 
6 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 56,040.00 
7 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 32,000.00 
8 โครงการปรับปรุงตอเติมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองแขม 54,000.00 
9 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม 92,000.00 

10 โครงการสนับสนนุงบประมาณคาดําเนินการพฒันาศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแวงนอย 

20,000.00 

11 โครงการจัดงานวันพอและงานวันแมแหงชาต ิ 3,072.00 
12 โครงการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาบรม

ราชินีนาถ 

25,000.00 

13 อุดหนุนงบประมาณใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย 20,000.00 

รวม  13  โครงการ 3,900,793.00 
       

      ยุทธศาสตร ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ที ่
ช่ือโครงการ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนบริเวณสองขางทางถนนสายหลักและถนนสายรอง 
ภายในตําบลแวงนอย หมู 1-13 

41,000.00 

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 32,870.00 
3 โครงการปลูกปาเฉลมิพระเกียรติฯ 29,145.00 
4 โครงการขุดลอกลําหวยทราย(ตอนบน)หมู 12 บานศรีเมือง 93,000.00 
5 โครงการปรับปรุงพืน้ท่ีบอขยะขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 55,500.00 
6 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ 24,405.00 
7 โครงการจางเหมาคนงานคนงานประจํารถขยะมูลฝอยและพนักงานขับรถขยะมูลฝอย 360,000.00 

8 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ หมูที่ 4 บานกดุรู -บริเวณ ถนนสายกุดร-ูหนองไผ พรอมบอพัก  38,000.00 

รวม  8  โครงการ 673,920.00 

 



 

 

      

      ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

1 โครงการฝกอบและศึกษาดูงานกลุมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

37,120.00 

รวม  1  โครงการ 37,120.00 

 

       

      ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

1 โครงการจางเหมาผูบริการผูปฏิบัติงานการแพทยฉกุเฉิน 427,600.00 
2 โครงการสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น(กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ อบต.แวงนอย) 
110,000.00 

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ และเวชภณัฑในงานหนวย กูชีพ อบต.แวงนอย 7,660.00 
4 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 132,000.00 

5 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพกิาร 1,774,400.00 
6 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 7,527,500.00 
7 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 25,000.00 

รวม  7  โครงการ 10,004,160.00 

      

     ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ 

ที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

1 อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 10,000.00 

2 อุดหนุนงบประมาณใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย  20,000.00 

3 โครงเขารวมประเพณีบญุคณูลานสูขวญัขาวอําเภอแวงนอย 29,960.00 
4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและรดน้ําขอพรในวันผูสงูอายุ 31,300.00 

รวม 4  โครงการ 91,260.00 

     

 

 



 

 

      ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภบิาล 

ที ่
ช่ือโครงการ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

1 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงานหลังเกากับอาคารสํานักงานหลัง
ใหม  

75,000.00 

2 โครงการจัดฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานขององคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย 

56,220.00 

3 โครงการจัดสงบุคคลกรเขารับการฝกอบรมเฉพาะตําแหนง 100,000.00 

4 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร(บานทึบ) 8,800.00 

5 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร(บานทึบ) 8,800.00 

6 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร(ชนิดบานเล่ือนกระจก) 4,400.00 
7 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร(ชนิดบานเล่ือนกระจก) 17,600.00 
8 โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ (แบบแยกสวน) 83,000.00 

9 โครงการจัดซื้อโตะทํางานขาราชการ 4,500.00 

10 เคร่ืองจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 3,600.00 
11 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานพรอมอุปกรณที่เกี่ยวเน่ือง 80,000.00 

12 โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ 7,900.00 

13 โครงการจัดซื้อรถยนตสวนกลาง 600,000.00 

14 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 7,000.00 
15 โครงการจัดซื้อเคร่ืองตบดิน 21,000.00 

16 สนับสนุนงบประมาณใหกับอบต.ละหานนา 25,000.00 
17 โครงการติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 

10  
95,000.00 

18 โครงการฝกอบรมใหความรูในการทําดอกไมจันทน ฯ  15,200.00 

19 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณปลูกตนดาวเรืองเพ่ือประดับสถานที่ราชการ  22,000.000 

รวม  19  โครงการ 1,235,020.00 

รวมทั้งสิ้น   94   โครงการ 20,752,431.25 

             

 



 

 

        2.การเบิกจายงบประมาณ (เพิ่มเติม)ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 
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รวม 5,924,700.00 3,938,661.00 
 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

ในปงบประมาณ  2560  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยไดจดัสรรงบประมาณดําเนินการ 

   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดังนี ้กอสรางถนน  คสล.ในพ้ืนที่ตําบลแวงนอย  หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11และ

หมูที่ 13 /ปรับปรุง/ซอมแซมถนนดนิ ถนนหินคลุก  และถนนลูกรังท่ีชํารุดเสียหาย หมูที่ 1-13/กอสรางราง

ระบายน้ํา  หมูที่  3  และหมูที่  4 
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