
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 
             ประวัติความเป็นมาเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ พ.ศ.2441 กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็น  

              ต าบลขึ้นกับอ าเภอพล  พ.ศ.2541 เดือนมิถุนายน ต าบลแวงน้อยเปน็กิ่งอ าเภอ แวงน้อย พ.ศ.2518 

              วันที ่8 สิงหาคม ยกฐานะเป็นอ าเภอแวงน้อย มีที่ท าการอ าเภอแวงน้อย ตั้งอยู ่หมู่ที่ 12 ปจัจุบัน 

              ต าบลแวงน้อย มี 13 หมูบ่้านอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 3 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต อบต. จ านวน  

              10 หมู่บา้น ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยอีสานนับถอืศาสนาพุทธ ความเป็นมาที่ได้ชื่อว่า แวงน้อย 

              เพราะเมื่อสมยัก่อนมีต้นไมท้ี่ชื่อว่า ต้นแวง ขึ้นอยูจ่ านวนมากจนกลายเป็นที่อาศัยของนกนานาพันธุ์ 

              ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณต่างๆจนกลายมาเป็นเอกลักษณเ์นื่องจากประชาชนสว่นใหญ่  

              มีความผกูพันและความภาคภูมิใจ กบัชื่อนี้มานานจึงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอยา่งอื่น 

              บ้านแวงน้อย หมู่ที ่1 จึงเปน็ชื่อต าบลแวงน้อยถึงปัจจุบัน 

                        ต าบลแวงน้อย เป็นต าบล 1 ใน 5 ต าบลของอ าเภอแวงน้อย ปัจจุบันแบ่งการปกครอง 

              ออกเป็น 13 หมู่บา้น และได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลแวงน้อยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 

              แวงน้อย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนต าบล จากขนาดเล็ก 

              เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2553 

               

              พื้นที่  

                       มีเน้ือที่ทั้งหมด 24,862 ไร่ (39.78 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 18.60 ของพื้นที่ทั้งหมด 

              มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง นอ้ยกว่า 180 – 200 เมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ดอน 

                      ทิศเหนือติดต่อกับ        องค์การบรหิารส่วนต าบลก้านเหลอืง  อ าเภอแวงน้อย   

                                                    จังหวัดขอนแก่น 

                      ทิศใต้ติดต่อกับ            องค์การบรหิารส่วนต าบลทางขวาง  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

                      ทิศตะวันออกติดต่อกบั  องค์การบรหิารส่วนต าบลลอมคอม  และองค์การบริหารส่วน 

                                                   ต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

                      ทิศตะวันตกติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา  และองค์การบริหารส่วน 

                                                   ต าบลท่านางแนว  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 



 

        
                  รายงานผลการปฏบิตัิงานของ 

             องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ประจ าป ี

             งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือ 

             เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ตลอดจนเผยแพร่ 

             ผลงานกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วน 

             ต าบลที่ไดด้ าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา  เพื่อให้ 

             พ่อแม ่พี่ น้อง ประชาชนชาวต าบลแวงน้อย   

             และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ  ถึงการท างาน 

             ที่ผ่านมาตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  อย่างแพร่หลายและทัว่ถึงซึ่งตลอดระยะเวลาที่ 

              กระผมด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

              มีความมุ่งมั่นตัง้ใจท างาน  เพื่อให้ท้องถิ่นของเรามีความเจรญิรุ่งเรือง  โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 

              อย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ไขปญัหาและความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง  เปิดโอกาสให้ 

              ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการแสดงความคิดเห็นเพื่อ 

              น าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรงุแก้ไขปญัหา  ให้ตรงกบัความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

              ซึ่งกิจกรรมต่างๆ  ทีท่างองค์การบริหารส่วนต าบลไดด้ าเนินการไปแล้วนั้นได้น ามาสรุปรวบรวม 

               ไว้ในรายงานผลการปฏบิตัิงานฉบับนี ้

                          และในโอกาสนี้  กระผมขอขอบคุณทมีงานฝ่ายบริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วน 

               ต าบลแวงน้อย  พนักงาน  และลูกจ้าง  ผู้น าชุมชน และพ่อ แม ่พี่น้องชาวต าบลแวงน้อยทุกท่าน 

               ที่ค่อยชว่ยเหลือสนับสนุนการท างานของกระผมมาโดยตลอด  และหวังเป็นอย่างยิ่งวา่  จะได้รับ  

               ความร่วมมือจากทุกท่านในการด าเนินงานเพ่ือพี่น้องประชาชน 

                           สุดท้ายนี ้ กระผมขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดประทานพรให้ทุกท่าน 

               จงประสบแต่ความสขุความเจรญิประสงค์สิ่งใดขอให้สมดัง่ปรารถนาทุกประการ 

 

                                                             นายหนูกาลน์  นิบุญท า 

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 



             

                                                     

    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 

      นายหนูกาลน์  นิบุญท า 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

 
 
 
 
 
 

                        นายชัยวฒัน์  ทองน้อย                                                         นายอนศุกัดิ์  มีทอง 
          รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย                              รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  นายทองใบ  สมแวง     
                                                เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย 



 

                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 
 

 

 

 

 

     นายกติตศิกัดิ์  ศรีโยธา 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

 

 
 

   นายเสมือน  นาอุดม 
รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

 

 

 

   นายจ านงค์  หน่ายโสก 
 เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

 
                   นายไสว  ศรีอุ่น           นางประยตัิ  ศรีอุ่น           นายส ารอง  ปัตตาทานงั      นายบญุยม  หนนูา 
            สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  หมูท่ี่ 1    สมาชิกองค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  หมูท่ี่ 2 
 
 
 

 
                นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์        นายวิเชียร  ดวงจุมพล                         นายนราศักดิ์  พมิสาร    
          สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 3   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย หมู่ที่ 4 
 



                
 
 
 
 
 

 
 

              นายนนทกานต์  นาอุดม    นางกนกนาถ  จันทร์ส ี           นางนิรดาพร  ปัสสา    นางดุสิต  มูลเหล้า   
          สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 5   สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย หมู่ที่ 6   
 
 
 
 
 

                  นายสม  นาแพง             นายสุริยา  ศรีกุฎ             นายสถิต  อันนารี   นางละอองดาว  นันทวทิยาคม           
          สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 7  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 8
  
 
      
              
 

                             นายบญุถนั  นาอุดม                                              นายสมคดิ  ข าโพธิ์ 
        สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมูท่ี่ 9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมูท่ี่ 11   
 
 
 
 
 
                          นางจินตนา  กุลสุวรรณ์                            นายสุวรรณ์  นาอุดม       นายสมพร  บญุประสพ 
       สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  หมูท่ี่  12 สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย  หมูท่ี่ 13 
 
 
 
 
 
 
                                              



หัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
                                                                          นายจ านงค์  หน่ายโสก 
                                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
 
 
 
 
 
                                                                          นางล าดวน  ไชยค าภา 
                                                             รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
 
 
 
 
                                             นายสุภาพ  ว่องไว                                นางรุ้ง  สุขก าเนิด               
                                             หัวหน้าส านักปลัด                               ผู้อ านวยการกองคลัง           
 
 
 
 
    
 
                นายคชา  วาระเพียง                        นางสาวปาณิสา  ประถังธานี                      นายเดชมนตรี สันเสนาะ 
                ผู้อ านวยการกองช่าง            ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
 
 



 
 
 

                                            ผู้ใหญ่บ้านต าบลแวงน้อย 
 
         นายสุรพล    กิตติปัญจมาศ   ก านันต าบลแวงน้อย 
            นายวันทอง  ชัยช่วย            ผู้ใหญ่บ้านแวงน้อย       ม.1 
            นายชนะ     ใจเที่ยง            ผู้ใหญ่บ้านดอนหัน        ม.2 
            นายสมศักดิ์  วิชาธรรม         ผู้ใหญ่บ้านหนองแขม 1  ม.3 
            นายกฤษฎา   ทนเล             ผู้ใหญ่บ้านกดุรู            ม.4 
            นายภูมนิทร์   คุณปรึกษา      ผู้ใหญ่บ้านอีโล             ม.5 
            นายธนกฤต  อภัยบัณฑิตกูล   ผู้ใหญ่บ้านโคกส ี          ม.6 
            นายประพวน  ค ากอง          ผู้ใหญ่บ้านหนองหอย     ม.7 
            นายพิชัย     ทิพวงษ์           ผู้ใหญ่บ้านป่าเปง้          ม.8 
            นายณรงค์  นาอุดม             ผู้ใหญ่บ้านโนนศลิา        ม.9 
            นายโสพนิ   แก้วอุดร           ผู้ใหญ่บ้านนาจาน         ม.10 
            นายอรุณ  ข าโพธิ์               ผู้ใหญ่บ้านโนนขี้เหล็ก     ม.11 
            นายเกษม  สาคร                ผู้ใหญ่บ้านหนองแขม 2  ม.13 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
              ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 
                    
 
 
  
    
                   โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล 
     

         
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน 
 

 

 

 

 
 

 



 
 
                  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

                   

             

               

             
 



 
 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

       

       

       

       



 
             ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
                       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตเทศบาล –    
              ล าห้วยนา  บ้านแวงน้อย  หมู่ท่ี 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
              ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร    
              พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบ 
              มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท1-01 และติดต้ังป้ายโครงการ 
              ตามรายละเอียดแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    

                        
 

                        
 

                      
              
        



 
                    
                    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านดอนหัน    
                  หมู่ 2  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  130.00 เมตร  หนา   
                  0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  650 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรัง 
                   ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

                             

                 
               
                    
  
 
 
 
 
 
 
 



                    
                       
                    โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท า 
               รางระบายน้ า สายภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองแขมหมู่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
               เสริมเหล็ก กว้าง 1.50 – 3.20 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา  0.15 เมตร    
               หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร 

 

        
 

        
 

        
 



 
                      
                        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านกุดรู – โนนปาแต้  
              บ้านกุดรู หมู่ 4  ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   
              ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร      
              พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  

           

                

           
 

  
 



 
                     
                      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด – ป่าช้า  
                บ้านอีโล หมู่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 130 เมตร  
                หนา  0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง           
                ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
 

                   

                    
  

                 
 
 
 



 
                      
                      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดอนปู่ตา –   
                 ถนนศรีเมืองน้ าซับ  บ้านโคกสี หมู่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว   
                 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร  
                 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

                   
   

                  
 

                  
 
 
 



 
                
                     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย - โคกกลาง  
                 บ้านหนองหอยหมู่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว 95.00 เมตร  
                 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง     
                 ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

                   
 

                    
  

                   
 
 
 



 
 
                      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน  
               บ้านป่าเป้ง หมู่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 130.00 เมตร  
               หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  650 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง 
               ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

                   
 

                   
 

                   
 
 
 



 
 
                           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาเหนือ  
                 บ้านโนนศิลา หมู่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
                 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง 
                 ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

                     
 

                     
 

                     
 
 
 



 
 
                          โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน  
                 บ้านนาจาน หมู่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 293 เมตร  
                 หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  
                 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 489.50 ตารางเมตร 
 

                     
 

                    
 

                    
 
 



 
 
                         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน  
                บ้านโนนขี้เหล็ก  หมู่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร  
                หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง       
                ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

                      
 

                      
 

                      
 
 
 



 
 
                           โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
                ท ารางระบายน้ าสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขมสอง หมู่ท่ี 13 ก่อสร้าง 
                ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กว้าง 3.60 เมตร ยาว 8.50 เมตร  
                หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 1.50 – 2.60 เมตร  ยาว 155.00 เมตร  
                หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 3 กว้าง 3.60 เมตร ยาว 16.00 หนา 0.15 เมตร  
                หรือ พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 434.39 ตารางเมตร 

                    
 

                    
 

                    
 
 



 
 

               ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

                 

                

                

                
 



 
 

                ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

                      โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว 

           

           

           
 



 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

โครงการฝังกลบมูลฝอยบ่อท้ิงขยะ 
   

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
                        โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                  พอเพียงตามแนวพระราชด าริ    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                โครงการการฝกึอบรมและศกึษาดูงานกลุ่มอาชีพการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                      ตามแนวพระราชด ารปิระจ าปงีบประมาณ 2563  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูเ้ลี้ยงโคเนื้อ  พี.เจ.ฟาร์ม   
                      บ้านขาวป้อง  ต าบลขัวเรือง  อ าเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแกน่ 
 
 



 
 

                                โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

                     

                  

                  

                  
 
 
 



 
 

                 ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
                        อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
                โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

                     

                    

                     
 
 



 
 

 

         

                  
 
 
 
 

โครงการป้องกนัและ 

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 



 
 

                   
                    โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องโรคไข้เลือดออก 
                       เป็นการเตรียมรับสถานการณ์การระบาด  และให้มีการด าเนินงานอย่าง       
                ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเกิดความ    
                ตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 

 
 

 
 



   
           

                    

                         

                   
                           โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้น 
               พื้นฐานส าหรบันักเรียน  CPR 
 
 
 



 
 

                ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ 
                                  พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลัก   
                                  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                   

                   

                   
            ร่วมประเพณี  บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอ าเภอแวงน้อย 

 
 
 
 



 
                        
              ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ   
                                ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
                โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

                     

                    

                    

                               



   
 
           

                   

              

                 

               
 

   โครงการ อบต.พบประชาชน 
 



 
       วันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชน 

        กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
  5  ธันวาคม  2562 

                

                 

                

         



 
 

                     ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
                พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12  สิงหาคม  2563 
 

 

 

 
 

 



 
 

                            ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
                      เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2563 

 

                   

                     

                   

                     



 
 
                            สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2563 
                ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

                 
  
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

โอนงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ

หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด 50,000  39,000  

2 โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 

ส านักปลัด 16,800  1,560  

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักปลัด 20,000  0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 20,000  17,135  

5 ค่าวัสดุอื่นๆ ส านักปลัด 20,000  10,050  
6 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ส านักปลัด 95,000  95,000  
7 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
ส านักปลัด 250,000 124,160 374,160 โอนงบประมาณ

เพิ่ม 
8 อุดหนุนให้ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอแวงน้อย 
ส านักปลัด 20,000  20,000  

9 อุดหนุนให้ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัดขอนแก่น 

ส านักปลัด 20,000  20,000  

10 เงินส ารองจ่าย ส านักปลัด 399,850 120,000 519,850 โอนงบประมาณ
เพิ่ม 

11 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

ส านักปลัด 66,500 66,500 66,500 เพิ่มเติมแผน 

                                                                                       รวมด าเนินการ  10  โครงการ 1,163,255 



 
 

            ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

โอนงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 1 บ้านแวงน้อย  
สายจากเขตเทศบาล –  
ล าห้วยนา 

กองช่าง 312,000  310,000  

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 2 บ้านดอนหัน – 
สายรอบบ้าน 

กองช่าง 347,000  340,000  

3 โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล.พร้อมท าราง
ระบายน้ า หมู่ 3 บ้าน
หนองแขม สายภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 411,000  406,000  

4 โครงก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 4 บ้านกุดรู  สายโนน
ป่าแต้ 

กองช่าง 312,000  310,000  

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 5 บ้านอีโล จาก
หน้าวัด – ป่าช้าบ้านอีโล 

กองช่าง 347,000  340,000  

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 6 บ้านโคกสี – 
สายดอนปู่ตาถึงถนนศรี
เมืองน้ าซับ 

กองช่าง 312,000  310,000  

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 7 บ้านหนอง
หอย  สายหนองหอย – 
โคกกลาง 

กองช่าง 253,000  250,000  

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 8 บ้านป่าป้ง 
สายทางเข้าหมู่บ้าน – 
ถนนลาดยางศรีเมืองน้ าซับ 

กองช่าง 347,000  345,000  

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 9 บ้านโนนศิลา  
สายเพชรศิลาเหนือ (เช่ือม
เพชรศิลาใต้) 

กองช่าง 312,000  310,000 เปล่ียนแปลงแผน 



             
                                ต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

   
 

 
 

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

โอนงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

10 โครงการก่อสร้างขยายถนน 
คสล.หมู่ 10 บ้านนาจาน 
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 250,000  243,000  

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 11 บ้านโนนขี้เหล็ก – 
สายรอบหมู่บ้าน 

กองช่าง 291,000  290,000  

12 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. พร้อมวางรางระบาย
น้ า  สายภายในหมู่บ้าน    
หมู่ 13  บ้านหนองแขมสอง 

กองช่าง 387,000  380,000  

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า 

กองช่าง  170,000 158,000 โอนงบประมาณต้ัง
จ่ายรายงานใหม่ 

14 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ่อบาดาล 

กองช่าง  170,000 170,000 โอนงบประมาณต้ัง
จ่ายรายงานใหม่ 

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ 5 สายวัด – 
ป่าช้าบ้านอีโล 

กองช่าง  100,000 950,000 เพิ่มเติมแผนปี 
2563 

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
ถนน คสล.หมู่ 13  บ้าน
หนองแขมสอง สายภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง  176,000 176,000  

17 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนาจาน 

กองช่าง  410,000 กันเงิน
งบประมาณ 

เพิ่มเติมแผนปี 
2563 

18 โครงการก่อสร้างหลังคาลาน
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านนาจาน 

กองช่าง  240,000 กันเงิน
งบประมาณ 

เพิ่มเติมแผนปี 
2563 

19 โครงการก่อสร้างหลังคาลาน
อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแขม 

กองช่าง  95,000 กันเงิน
งบประมาณ 

เพิ่มเติมแผนปี 
2563 

รวมด าเนินการ 16  โครงการ 4,433,000 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 
 

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

โอนงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ซ่อมแซม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

180,000  8,900  

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1,315,050  1,186,360  

3 ค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็ก
นักเรียน  สังกัด  สพฐ. ใน
พื้นท่ี 4 แห่งและนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 
แห่ง 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1,315,050  488,557.24  

4 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

50,000  46,625  

5 อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นท่ี 
อบต.แวงน้อยท้ัง 4 แห่ง 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

912,000  809,100  

6 โครงการจ้างเหมาบริการรถ
รับ – ส่งนักเรียนท่ียากจน 
ยากไร้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาจาน 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

132,000  95,500  

7 โครงการจ้างเหมาบริการรถ
รับ – ส่งนักเรียนท่ียากจน 
ยากไร้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแขม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

120,000  86,818  

8 อุดหนุนให้ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแวงน้อย 

ส านักปลัด 20,000  20,000  

9 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต าบลทางขวาง 

ส านักปลัด 25,000  25,000  

10 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ส านักปลัด 150,000  138,000  



 
 

ต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

โอนงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

11 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

ส านักปลัด 2,208,000  1,948,800  

12 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด 9,298,800  9,287,000  

13 อุดหนุนให้ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น 

ส านักปลัด 20,000  20,000  

รวมด าเนินการ  13  โครงการ 14,160,660.24 



 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

                  สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

โอนงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

30,000  3,622  

2 โครงการจ้างเหมาคนงาน
ประจ ารถขยะและพนักงาน
ขับรถขยะ 

ส านักปลัด 260,000  252,000  

3 โครงการฝังกลบมูลฝอยบ่อ
ท้ิง 

ส านักปลัด 55,500  41,000  

      รวมด าเนินการ  3  โครงการ 296,622 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

โอนงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
การเกษตรตามหลักปรัชญา 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

50,000  49,712  

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

32,000  31,982  

      รวมด าเนินการ  2  โครงการ 81,694 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

โอนงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 438,000  49,712  

2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ส านักปลัด 40,000 30,000 60,900  

3 วัสดุอื่นๆ ส านักปลัด 10,000  9,300  
4 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
ส านักปลัด 260,000  160,000  

5 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลแวงน้อย 

ส านักปลัด 110,000 31,772 141,772  

      รวมด าเนินการ  5  โครงการ 421,684 



 
 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง    
                                    และพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ือการแข่งขัน   

                                     ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

โอนงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการเข้าร่วมประเพณี  
บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอ าเภอ
แวงน้อย 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30,000  18,225  

2 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

50,000  41,085  

รวมด าเนินการ  2  โครงการ 59,310 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ   
                 ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

โอนงบประมาณ/
จ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานขององค์การบริการ
ส่วนต าบลแวงน้อย 

ส านักปลัด 250,000  274,600  

2 โครงการ อบต.พบประชาชน ส านักปลัด 15,000  2,859  
3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิศ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด 50,000  18,375  

4 โครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ส านักปลัด 80,000  10,330  
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณส านักงานและหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ีต าบลแวงน้อย 

ส านักปลัด 50,000  41,000  

6 รายจ่ายอื่นๆ ส านักปลัด 30,000  15,000  
7 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอแวงน้อย 
ส านักปลัด 20,000  20,000  

รวมด าเนินการ  7  โครงการ 382,164 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


