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คำนำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่ วนตำบลหนอง
แวง  ต้องดำเนินการจึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้  โดยได้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่   
๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 

 
(ลงชื่อ) ................................................................ผู้อนุมัติ 

              (นายบุญมี  นิจการ) 
                                           ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

                                           วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
 
 
เร่ือง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                 1 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          27 
  
ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ      

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)           65 
๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)          67 
๓.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)         171 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)            177 

               
ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล                  181 
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ส่วนที่ 1 
 
 

 
 
 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่ 69  หมู่  13  
ตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่รวม 
36.5 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 22,812.5 ไร่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2539 
              -  โทรศัพท์  0-4365-5212    

-  โทรสาร  0-4365-5212 
-  เว็บไซต์  http://www.nongwang101.go.th 
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง     
ตำบลหนองแวง  ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  ๑  บ้านแวง 
      หมู่ที่  ๒  บ้านบัว 
       หมู่ที่  3  บ้านโนนแท่น 
         หมู่ที่  4  บ้านเกล็ดลิ่น 
        หมู่ที่  5  บ้านดู่ 
  หมู่ที่  6  บ้านหนองเทิง 
  หมู่ที่  7  บ้านหนองยูง 
  หมู่ที่  8  บ้านจอมศรี 
  หมู่ที่  9  บ้านขี้เหล็ก 
  หมู่ที่  10  บ้านเขวา 
  หมู่ที่  11  บ้านหนองหิน 
  หมู่ที่  12  บ้านฝาง 
  หมู่ที่  13  บ้านแวง 
  หมู่ที่  14  บ้านโคกสาย 
  หมู่ที่  15  บ้านพลาญชัย      
  

 
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 



 

              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ห น้ า  | 2 

แผนที่ตำบลหนองแวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

 

  1.  นายบุญมี   นิจการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
  2.  นายวัน  ปัญญัง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
  3.  นายสมบัติ  แสงงาม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
  4.  นางสาวจุฬารัตน์ สว่างมนต ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   

   
 

โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 



 

              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ห น้ า  | 3 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 นายบุญจันทร์  พันศิลา ประธานสภา อบต. 
2 นายสุดเสริม  สระกาศ รองประธานสภา อบต. 
3 นายบุญทัน  มะยุระรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
4 นางอรทัย  แน่นอุดร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
5 นายเสงี่ยม  กิจชำนาญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
6 นายบุญสิน  จันทะดวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
7 นายใบ  แฝงโพนทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
8 นายนิรุชย์  จันโท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
9 นางสาวจรัญญา  นามวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
10 นายคำ  ไกรสุธา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
11 นายไพบูลย์  ศุภฤกษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
12 นายไสว  จันทร์กอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
13 นายประเสริฐ  รักษาภัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
14 นายประถม  นันทะภู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
15 นายแสวง  สังฆะมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
16 นายสมร  ภานุสอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
17 นายอำนาจ  สุภสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
18 นายพรชัย  คำหาญพล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
19 นายเล็ก  สารวาท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
20 นายวีระเดช  จินดามล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
21 นายก ี นาคะเมฆ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
22 นายเข็มชาติ  ลาโนนงิ้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
23 นายคำพอง  มาตายะศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
24 นายลำดวน  แสนวัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
25 นายอุไร  มะยุระรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
26 นายมานิต  วุฒิกานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
27 นายหวัน  เฉียดหนองยูง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
28 นางวรรณีย์  ศิริแสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
29 นางสำอาง  เย็นเกษม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จำนวน  6  สำนัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 

๑.  สำนักงานปลัด 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(3) หัวหน้าสำนักปลัด   
(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(5) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
(6) นิติกร   
(7) นักทรัพยากรบุคคล   
(8) เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(9) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ) 
(10) นักการภารโรง  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 
(2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
(3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
(4)  คนสวน 
-  พนักงานจ้างทั่วไป 
(1) พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 ตำแหน่ง 
(2) พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 2 ตำแหน่ง 
   
 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อำนวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการเงินและบัญชี 
(3)  นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 ตำแหน่ง   
(4)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
(5)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
(2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
(3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
(4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 
(1) คนงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 
(2) พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 ตำแหน่ง    

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อำนวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างโยธา    

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
(2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
(3)  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 ตำแหน่ง 
(4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
(๑)  คนงานทั่วไป   
(2)  พนักงานผลิตน้ำประปา 
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พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๔.  กองการศึกษา 

(1)  ผู้อำนวยการกองการศึกษา     
(2)  ครู  จำนวน  8  ตำแหนง่ 
(๓)  ครูผู้ดูแลเด็ก  
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(๑)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  4  ตำแหน่ง 
(2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
(๑)  ผู้ดูแลเด็ก   

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๕.  กองส่งเสริมการเกษตร 

(1)  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

รวม จำนวน  31  คน จำนวน  34  คน 
 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๓๕ %  
และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแหง้แล้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   จากแผนที่แสดงความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจ  กรมพัฒนาที่ดินได้จำแนกกลุ่มชุดดิน
ตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จำนวน  3  กลุ่มชุดดิน ดังนี้ 
 1.  กลุ่มชุดดินที่  22 
  ลักษณะทั่วไป  เป็นดินร่วนปนทราย  ดินทราย  สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทา  มีจุดปะสี
น้ำตาลปนเหลือง  หรือสีเหลืองปนน้ำตาลอ่อนอาจจะพบศิลาแลงอ่อนในชั้นดินล่าง  มีสภาพพ้ืนค่อนข้างราบเรียบ
เป็นดินลึกมีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
แก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  4.5- 5.5 
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  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยดินนี้  ได้แก่ดินค่อนข้างเป็นดินทรายมีความสามารถใน
การอุ้มน้ำต่ำและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
  ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช  โดยทั่วไปศักยภาพของกลุ่มชุดดินที่  22  เหมาะสมที่จะใช้
ในการทำนา  เนื่องจากสภาพค่อนข้างราบเรียบมีน้ำแช่ขังในฤดูฝน  แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผัก  เช่นถั่วเหลือง  
ถั่วลิสง  ข้าวโพด  ยาสูบ  กระเทียม  มะเขือเทศ  ฯลฯ  ก่อนและหลังการปลูกข้าว  ถ้ามีน้ำชลประทานหรือมีแหล่ง
น้ำธรรมชาติ 
  การจัดการกลุ่มชุดินที่  22 
  - การปลูกข้าวหรือการทำนา  ข้าวพันธุ์ที่แนะนำปทุมธานี 6  สุพรรณบุรี 60  พิษณุโลก 60-2  
, 60 – 2  ชุมแพ  60  เก้ารวง 88  ขาวดอกมะลิ  105  ขาวตาแห้ง  กข.15  กข. 17  กข. 23  กข. 25 
  - ปัญหาเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก อัตรา  1.5 – 2 ตนั/ไร่ 
  - ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15  หรือ16-16-8  
อัตรา  40  กก./ไร่  โดยแบ่งใส่  2ครั้ง 
  - การปลูกพืชไร่  จะมีปัญหาน้ำท่วม  ปัญหาการระบายน้ำของดินปกติแล้วกลุ่มชุดดินนี้ไม่
เหมาะสมที่จะทำนาปลูกพืชไร่ในฤดูฝน ถ้าจะปลูกพืชไร่ควรปลูกก่อนและหลังการปลูกข้าวที่ดินมีความชื้นเพียงพอ
และบริเวณท่ีมีแหล่งน้ำ  ก่อนมีการปลูก  การเตรียมดิน  ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก  อัตรา  1.5 – 2 ตัน/ไร่ 
 - ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำตามธรรมชาติ  แก้ไขโดยการใช้ปุ๋ยเคมี  สำหรับสูตร  อัตรา และ
วิธีการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูก  เช่นถั่วลิสง  พันธุ์ที่แนะนำได้แก่  ไทนาน 9  เกษตร1ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 12-
24-12  ในอัตรา  30  กก./ไร่  และควรเพิ่มปุ๋ยเดี่ยวในรูปของ  ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต  46 % P2O5 อีก
ประมาณ 12  กก./ไร่ 

- การปลูกไม้ผล ปัญหาน้ำท่วม  ทำคันดินล้อมรอบพ้ืนที่เพ่ือป้องกันน้ำท่วม  ปัญหาการระบายน้ำของดิน  
ยกร่องแปลงไม้ผลเพ่ือป้องกันการแช่ขังของน้ำและเพ่ือปรับปรุงการระบายน้ำ  ในช่วงที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงเตรียม
หลุมปลูกขนาด  50 X 50 ลกึ 50 ซม.  คลุกเคล้าด้วยปุ๋ยคอกหรือ  ปุ๋ยหมัก  20-30  กก./หลุม 

- ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำตามธรรมชาติ เช่นการปลูกมะม่วงพันธุ์ที่แนะนำ  เช่น  เขียวเสวย  ฟ้า
ลั่น  น้ำดอกไม้  หนังกลางวัน  ใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนอายุ  เช่นมะม่วงอายุ  10  ป ีก็ใส่ปุ๋ย
จำนวน  5  กก./ต้น  โดยใช้ปุ๋ยสูตร  13-13-21  อัตรา  300  กรัม/ต้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน  ใส่ปุ๋ย  
15-15-15  ในช่วงเดือนพฤษภาคม  ใส่ปุ๋ยสูตร  12-24-12  หรือ  8-24-24  อัตรา  200  กรัม/ อายุต้น  
ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม  ใส่ปุ๋ยสูตร 

- มะละกอ  พันธุ์ที่แนะนำได้แก่  แขกดำ  จำปาดะ  สายน้ำผึ้ง  ฮาวาย  มาเลเซีย  ปุ๋ยเคมีสูตร  14-12-
12 หรือ 20-15-15   ใส่ครั้งแรกหลังจากย้ายปลูก  2-3 สัปดาห์  มะละกออายุได  1  ปี  ใส่ปุ๋ย  1  กก./ ต้น/ปี 
หลังจากอายุได้  1  ปีขึ้นไป  หลังอายุได้  1  ปีขึ้นไป  ใส่ปุ๋ยประมาณ  1-1.5 กก./ต้น/ปี 

2. กลุ่มชุดดินที่ 24 
ลักษณะทั่วไป  หน่วยดินเป็นพวกดินทราย  มีสีน้ำตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู  พบจุประสีน้ำตาล  สี

เหลืองหรือสีเทาในชั้นดินล่าง  บางแห่งพบชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุเป็นชั้นบางๆ  มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบเป็นดินลึกมีการระบายน้ำค่อนข้างเลว  ถึงดีปานกลาง  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำมากปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลาง  ถึงกรดเล็กน้อย  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.5 – 6.5 

ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ได้แก่  เนื้อดินเป็นทรายจัดพืชมักแสดงอาการขาดน้ำในช่วงฝนทิง้
ช่วงและมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำมาก 

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช  กลุ่มชุดดินที่  24  ค่อนข้างไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการปลูก
พืชทั้งพืชไร่และพืชผัก  เนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายจัดและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ แต่มีศักยภาพ
เหมาะสมที่จะใช้ในการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือพัฒนาเป็นทุ่งหญ้า 
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การจัดการกลุ่มชุดดินที่  24  ปลูกข้าวหรือทำนาปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและดินเป็นทรายจัด  
ข้าว  ใช้พันธุ์ข้าวเบาหรือข้าวพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก อัตรา  1-3 ตัน/ไร่  หรือ
ปลูกพืชตระกูลถั่ว  เช่น โสนอัฟริกัน  แล้วไถกลบลงดิน  เมื่อปุ๋ยพืชสดออกดอก  ก่อนการปลูกข้าวประมาณ  1  
เดือน  ใส่ปุ๋ยเคมีสำหรับข้าว สูตร  16-20-0  , 20-20-0  สูตรไดสูตรหนึ่ง  อัตรา  35  กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยโพแท
สเซี่ยมคลอไรด์  อัตรา  7  กก. / ไร่ ใส่ก่อนปักดำ 1  วัน  ครั้งที่  2  ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าด้วยแอมโมเนียมคลอไรด์ ( 21 
% N )  25  กก. /ไร่  หรือปุ๋ยยูเรีย  ( 46 % N )  13  กก./ไร่ ชนิดไดชนิดหนึ่ง  ใส่หลังปักดำ  35 40 วัน  
 - ปลูกพืชไร่  ปัญหาดินเป็นทรายจัด  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยเทศบาล  อัตรา  1-3  
ตัน/ไร่หรือปลูกพืชตระกูลถั่วเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสด  แล้วไถกลบลงดินเมื่อพืชตระกูลถั่วอายุได้  45-50 วัน  หรือช่วง
ออกดอก 
 ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  เช่น ถั่วลิสง  และถั่วเขียว ใส่ปุ๋ยเคมี  สูตร  12-24-12  อัตรา  10-
15 กก./ไร่  แบ่งใส่  2  ครั้ง  ตอนปลูกและเมื่ออายุ  20-25 วัน 
 - ข้าวโพด  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15  หรือ  16-16-16  อัตรา  30-40  กก./ไร่  ร่วมกับปุ๋ยสูตร  
46-0-0  อัตรา  10-15  กก./ไร่  แบ่งใส่  2 ครั้ง ตอนปลูกและเม่ืออายุ  20-25  วัน 
 - การปลูกไม้ผล  ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำและเนื้อดินเป็นทรายค่อนข้างจัด  การ
ปรับปรุงแก้ไขให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเช่น 
 มะม่วง 
  1. เตรียมหลุมปลูก  ใส่ปุ๋ย  0-3-0  อัตรา  500  กรัม/ต้น 
  2. ก่อนมะม่วงตกผล  ใส่ปุ๋ยสูตร  12-24-12  อัตรา  400-500  กรัม/ต้น X  อายุปี  ใส่
ร่วมกับปุ๋ยเคมี  สูตร  21-0-0  อัตรา  200 – 500  กรัม/ ต้น  X  อายุปี  การใส่ให้แบ่งใส่  4  ครั้ง  ในเดือน  
มีนาคม  พฤษภาคม  สิงหาคม  และตุลาคม 
  3. มะม่วงตกผลแล้วใส่ปุ๋ยสูตร  15-15-20  อัตรา  500 -600  กรัม / ต้น  X  อายุปี  แบ่งใส่  
2  ครั้ง ๆ ละ เท่าๆ กันร่วมกับปุ๋ยสูตร  14-0-20  อัตรา  500-600  กรัม/ต้น  X  อายุปี  แบ่งใส่  3  ครั้ง ๆ
ละเท่ากัน ใส่หลังเก็บเก่ียวผลแล้ว  2  ครั้ง  และหลังตัดผลแล้ว  1  ครั้ง 
 กลุ่มชุดดินที่  41 
  ลักษณะทั่วไป  เนื้อดินเป็นดินทรายหรือร่วนปนทรายลึก  50  ซม.  ดินชั้นถัดไปเป็นดินร่วนปน
ทราย  ดินร่วน  เป็นดินสีน้ำตาลเข้ม  เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุน้ำพัดจากที่สูงทับอยู่บนชั้นที่สลายตัวผุพังของ
หินพื้น  หรือเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดต่างชนิดต่างยุค  พบบริเวณท่ีค่อนข้างเรียบ  จนถึงลูกคลื่นลอนลาดบนลาน
ตะพักลำน้ำระดับกลางมีความลาดชันประมาณ  2-12 %  เป็นดินลึก  มีการระบายน้ำดีปานกลางจนถึงดีระดับน้ำ
ใต้ดินอยู่ลึกกว่า  3  เมตร  ในฤดูแล้ง  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  PH  7.0-8.0   
 - ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เนื้อดินเป็นทรายมีการอุ้มน้ำต่ำ ถึงปานกลาง  มีการกัดกร่อนที่
ความลาดชันสูง  ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
 - ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช  กลุ่มชุดดินที่  41  มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล  ไม้ยืนต้น
บางชนิ ด  แต่ไม่เหมาะสำหรับการทำนา  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และเนื้อดินไม่อำนวย 
 การจัดการกลุ่มชุดดินที่  41 
 -  ปลูกพืชไร่  ดินเป็นดินทราย  ความชื้นในดินต่ำ  เพ่ิมอินทรียวัตถุในดินโดยใส่ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยคอก  อัตรา  
1-3 ตัน /ไร่ หรือใช้ปุ๋ยพืชสด  ตระกูลถั่ว  ได้แก่  ปอเทือง  ถั่วพร้า  ถั่วพุ่ม  อัตรา  เมล็ดพันธุ์  3-5  กก.ไร่  สำหรับ
ถั่วพร้าใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา  10-15  กก. /ไร่ หว่านให้ทั่วแปลงในตอนต้นฤดูฝนราวกลางเดือนเมษายนหรือต้นเดือน
พฤษภาคมเมื่อปุ๋ยพืชสดออกดอก  50  %  หรือมีอายุ  60  วัน  จึงทำการไถกลบคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน พักดินไว้  
5-10  วัน  จึงทำการปลูกพืชไร่ 
ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
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 - มันสำปะหลัง  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15หรือสูตรอ่ืนที่มีธาตุอาหารใกล้เคียงกัน อัตรา  50-100  กก./
ไร่  แบ่งใส่  2  ครั้ง ครั้งแรก  ใส่รองก้นหลุมก่อนปลูกและครั้งที่  2  โรยข้างต้นเมื่อต้นมันสำปะหลังอายุ 2 เดือน 
 - ปอแก้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15  หรือ  14-14-14  หรือ  16-16-16  อัตรา  25-30  กก./ไร่ โรยข้าง
แถวพืชหลังปลูก  2เดือน 
 - ข้าวโพด  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15  อัตรา  50-70  กก.  
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๒.๑ เขตการปกครอง 
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

ทั้ง 15 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อผู้นำ ตำแหน่ง 
1 แวง 1 นายกลม  จันทรประทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บัว 2 นายทองสม  จิตเพียร ผู้ใหญ่บ้าน 

3 โนนแท่น 3 นายทองยศ  กิจชำนาญ ผู้ใหญ่บ้าน 

4 เกล็ดลิ่น 4 นายอำนาจ  รักความซื่อ ผู้ใหญ่บ้าน 

5 ดู่ 5 นายไสว  ชมภูราช ผู้ใหญ่บ้าน 

6 หนองเทิง 6 นายชัยยันต์  เสาสมภพ ผู้ใหญ่บ้าน 

7 หนองยูง 7 นายสังคม  สมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 

8 จอมศรี 8 นางทองมา  โสชัยยันต์ ผู้ใหญ่บ้าน 

9 ขี้เหล็ก 9 นายยนต์  วงษ์ธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 

10 เขวา 10 นายประมวล  พรสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

11 หนองหิน 11 นายคำตัน  จินดามล ผู้ใหญ่บ้าน 

12 ฝาง 12 นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ กำนันตำบลหนองแวง 
13 แวง 13 นายคำอินทร์ อรรคดี ผู้ใหญ่บ้าน 

14 โคกสาย 14 นางบุญมี  ไชยสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 

15 พลาญชัย 15 นายสุวัฒน์  แย้มโกสุมภ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาท้องถิ่นออกเป็น  15  เขต 
ดังนี้ 
      เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  บ้านแวง 

เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบด้วย  บ้านบัว 
       เขตเลือกตั้งท่ี 3  ประกอบด้วย  บ้านโนนแท่น 
         เขตเลือกตั้งท่ี 4  ประกอบด้วย  บ้านเกล็ดลิ่น 
        เขตเลือกตั้งท่ี 5  ประกอบด้วย  บ้านดู่ 
  เขตเลือกตั้งท่ี 6  ประกอบด้วย  บ้านหนองเทิง 
  เขตเลือกตั้งท่ี 7  ประกอบด้วย  บ้านหนองยูง 
  เขตเลือกตั้งท่ี 8  ประกอบด้วย  บ้านจอมศรี 
  เขตเลือกตั้งท่ี 9  ประกอบด้วย  บ้านขี้เหล็ก 
  เขตเลือกตั้งท่ี 10 ประกอบด้วย  บ้านเขวา 
  เขตเลือกตั้งท่ี 11 ประกอบด้วย  บ้านหนองหิน 
  เขตเลือกตั้งท่ี ๑2 ประกอบด้วย  บ้านฝาง 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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  เขตเลือกตั้งท่ี ๑3 ประกอบด้วย  บ้านแวง 
  เขตเลือกตั้งท่ี ๑4 ประกอบด้วย  บ้านโคกสาย 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑5 ประกอบด้วย  บ้านพลาญชัย     
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา 

และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ฯลฯ   

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
(ข้อมูลเม่ือวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2555) 

 
 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตตำบลหนองแวง 
(ข้อมูลเม่ือวันที่  24  มีนาคม พ.ศ. 2562) 

 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 
 

6,344 
 

 
5,078 

 
80.05 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 
 

6,772 
 

 
4,909 

 
72.49 
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 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  จำนวนประชากรและอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นรายหมู่บ้าน ในเขตตำบลหนองแวง  พ.ศ. 
2559 – 2562  มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 223 คน/ตารางกิโลเมตร พื้นที่ความรับผิดชอบ  
รวม 36.5 ตารางกิโลเมตร 
 

จำนวนประชากรและอัตราการเปลี่ยนแปลง เป็นรายหมู่บ้าน พ.ศ. 2559 – 2562 
 

 
หมู่บ้าน 

ประชากร 
Population 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
Percentage change (%) 

2559 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
รวม 8,013 8,095 8,086 8,115 0.02 -0.11 0.36 

บ้านแวง 542 539 540 539 -0.55 0.18 -0.18 
บ้านบัว 830 832 813 816 0.24 -2.28 0.37 
บ้านโนนแท่น 412 401 417 412 -2.67 3.99 -1.20 
บ้านเกล็ดลิ่น 353 350 338 337 -0.85 -3.43 -0.30 
บ้านดู่ 529 527 529 526 -0.38 0.38 -0.57 
บ้านหนองเทิง 914 918 924 929 0.44 0.65 0.54 
บ้านหนองยูง 643 651 653 658 1.24 0.31 0.76 
บ้านจอมศรี 215 216 226 229 0.46 4.63 1.33 
บ้านขี้เหล็ก 789 788 777 783 -0.13 -1.39 0.77 
บ้านเขวา 543 546 546 551 0.55 0.00 0.91 
บ้านหนองหิน 460 465 458 465 1.09 -1.50 1.53 
บ้านฝาง 567 565 559 557 -0.35 -1.06 -0.36 
บ้านแวง 503 506 499 505 0.60 -1.38 1.20 
บ้านโคกสาย 307 303 312 309 -1.63 2.97 -0.96 
บ้านพลาญชัย 496 488 495 499 -1.61 1.43 0.80 

 
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

3. ประชากร 
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แผนภูมิจำนวนประชากร พ.ศ. 2559 - 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 ช่วงอายุประชากร 

 
ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

ชาย หญิง รวม 
รวม 3,984 4,117 8,101 

อายุน้อยกว่า 1 ปี 30 49 79 
อายุ 1 – 9 ปี 347 313 660 

อายุ 10 – 19 ป ี 371 360 731 
อายุ 20 – 29 ป ี 591 552 1,143 
อายุ 30 – 39 ป ี 636 576 1,212 
อายุ 40 – 49 ป ี 754 751 1,505 
อายุ 50 – 59 ป ี 612 717 1,329 
อายุ 60 – 69 ป ี 385 402 787 
อายุ 70 – 79 ป ี 193 272 465 
อายุ 80 – 89 ป ี 62 103 165 
อายุ 90 – 99 ป ี 3 20 23 

อายุ 100 ปี 0 1 1 
อายุมากกว่า 100 ปี 0 1 1 

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2562 
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แผนภูมิช่วงอายุประชากรตำบลหนองแวง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำนวนประชากรตำบลหนองแวง 
 

 
หมู่บ้าน 

จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนครัวเรือน 
(ปกติ) 

ชาย หญิง รวม 
รวม 3,995 4,120 8,115 2,437 

บ้านแวง 291 248 539 146 
บ้านบัว 386 430 816 267 
บ้านโนนแท่น 202 210 412 123 
บ้านเกล็ดลิ่น 170 167 337 133 
บ้านดู่ 259 267 526 171 
บ้านหนองเทิง 450 479 929 277 
บ้านหนองยูง 328 330 658 211 
บ้านจอมศรี 125 104 229 65 
บ้านขี้เหล็ก 385 398 783 199 
บ้านเขวา 264 287 551 151 
บ้านหนองหิน 226 239 465 126 
บ้านฝาง 274 283 557 156 
บ้านแวง 248 257 505 147 
บ้านโคกสาย 149 160 309 99 
บ้านพลาญชัย 238 261 499 166 

   ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ข้อมูล  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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๔.๑ การศึกษา 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  รอ้ยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ได้
จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน   

 
 

  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

ลำดับ
ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ตั้ง 

จำนวนนักเรียน จำนวนคร ู
(คน) ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง บ้านแวง หมู่ที่ 13 23 11 34 3 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ บ้านดู่ หมู่ที่ 5 16 16 32 4 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาง บ้านฝาง หมู่ที่ 12 43 28 71 7 

รวม 82 55 137 14 
 

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ลำดับ

ที ่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง 
จำนวนนักเรียน จำนวนคร ู

(คน) ชาย หญิง รวม 
1 โรงเรียนบ้านแวงวิทยา บ้านแวง หมู่ที่ 13 53 26 82 10 
2 โรงเรียนบ้านโนนแท่น บ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 35 31 66 10 
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 42 30 72 7 
4 โรงเรียนบ้านหนองยูง บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 59 61 120 7 

รวม 189 151 340 34 
 

โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  
ลำดับ

ที ่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง 
จำนวนนักเรียน จำนวนคร ู

(คน) ชาย หญิง รวม 
1 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ
ร้อยเอ็ด 

บ้านพลาญชัย  
หมู่ที่ 15 

394 395 789  

รวม 394 395 789  
 
 

๔. สภาพทางสังคม 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลหนองแวง 
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๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี ่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบาง
รายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือ
บำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้ รับการตรวจ
สุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ สถานที่ตั้ง จำนวนบุคลากร 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเกล็ดลิ่น 

บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 
โทรศัพท์  0-4351-5025  
086-579-8528 

7  คน 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านแวง 

บ้านแวง หมู่ที่ 13 
โทรศัพท์ 0-86-4509212 

8  คน 

 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ได้แก่ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ สถานที่ตั้ง จำนวน อสม. 

1 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านแวง บ้านแวง หมู่ที่ 1 11  คน 
2 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านบัว บ้านบัว หมู่ที่ 2 25  คน 
3 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านโนนแท่น บ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 15  คน 
4 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเกล็ดลิ่น บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 12  คน 
5 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านดู่ บ้านดู่ หมู่ที่ 5 16  คน 
6 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหนองเทิง บ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 19  คน 
7 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหนองยูง บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 17  คน 
8 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านจอมศรี บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 6  คน 
9 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 20  คน 

 
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข 
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ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ได้แก่ (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ สถานที่ตั้ง จำนวน อสม. 

10 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเขวา บ้านเขวา หมู่ที่ 10 13  คน 
11 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหนองหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 12  คน 
12 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านฝาง บ้านฝาง หมู่ที่ 12 16  คน 
13 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านแวง บ้านแวง หมู่ที่ 13 14  คน 
14 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านโคกสาย บ้านโคกสาย หมู่ที่ 14 7  คน 
15 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านพลาญชัย บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 15 13  คน 

รวม 216  คน 
 ที่มา : รพ.สต.บ้านเกล็ดลิ่นและรพ.สต.บ้านแวง 

ข้อมูล  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงก็ได้ดำเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงที่สามารถ
ดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด  คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก 
รวมทั้งได้ตั ้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  
การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
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รพ.สต.บ้านแวง รพ.สต.บ้านเกลด็ลิน่
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ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถ
ดำเนินการได ้             

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จากการที ่ทางสถานี

ตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวงมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่า
ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงที่ช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจ
หน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงก็ได้ให้ความร่วมมือ
มาโดยตลอด   

 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 

ตารางแสดงจำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ประจำปี 2562 

 
 

หมู่บ้าน 
จำนวนผู้สูงอายุ จำนวนผู้พิการ จำนวนผู้ป่วยเอดส์ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
บ้านแวง 45 54 99 4 3 7 - - - 
บ้านบัว 43 54 97 1 5 6 - 1 1 
บ้านโนนแท่น 26 36 62 2 2 4 - - - 
บ้านเกล็ดลิ่น 29 32 61 2 2 4 - - - 
บ้านดู่ 34 44 78 5 2 7 - 1 1 
บ้านหนองเทิง 59 88 147 5 10 15 - - - 
บ้านหนองยูง 55 49 104 3 1 4 - - - 
บ้านจอมศรี 19 15 34 2 1 3 2 - 2 
บ้านขี้เหล็ก 64 76 140 6 6 12 2 - - 
บ้านเขวา 47 54 101 2 3 5 - - - 
บ้านหนองหิน 38 55 93 6 4 10 1 1 2 
บ้านฝาง 46 71 117 7 4 11 - - - 
บ้านแวง 38 45 83 7 2 9 - - - 
บ้านโคกสาย 25 27 52 3 3 6 1 - 1 
บ้านพลาญชัย 34 51 85 2 5 7 - - - 

รวม 1,353 รวม 110 รวม 9 

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองแวง 
ข้อมูล  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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๕.1  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแวงที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดย
ผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวงไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวงมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคมขนส่ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ขึ้นทะเบียนถนนท้องถิ่นทั้งหมด 8 สาย 

ข้อมูลถนนที่ข้ึนทะเบียนท้องถิ่น อบต.หนองแวง 
ลำดับ

ที ่ ชื่อถนน เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน 

1 รอ.ถ.18601 พลาญชัย – เกล็ดลิ่น 
2 รอ.ถ.18602 บัว - ดู่ - แวง – ขี้เหล็ก 
3 รอ.ถ.18603 หนองยูง - หนองหิน  
4 รอ.ถ.18604 บัว – โนนแท่น 
5 รอ.ถ.18605 ทล.232 – แวง 
6 รอ.ถ.18606 หนองเทิง – พลาญชัย (ข้างศูนย์พัฒนาฯ) 
7 รอ.ถ.18607 ทล.232 - หนองเทิง - พลาญชัย (ข้าง ร.ร.หนองยูง) 
8 รอ.ถ.18607 ทล.23 - โคกสาย - หนองยูง - แวง - หนองหิน 

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 
 
 

92%

7%1%

จ ำนวนผู้ รั บ เบี้ ยยั ง ชี พผู้ สู ง อ ำยุ  คน พิกำร ผู้ ป่ วย เอดส์  

พ .ศ . 2562

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
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ข้อมูลถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนนลูกรังและถนนดิน 
 

หมู่ที่ 
 

หมู่บ้าน 
ถนนลาดยาง 

แอสฟัลส์ 
(สาย) 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

(สาย) 

ถนนหิน
คลุก 
(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

ถนนดิน 
(สาย) 

1 บ้านแวง 2 16 2 1 - 
2 บ้านบัว 1 22 - 2 - 
3 บ้านโนนแท่น 1 26 - - 1 
4 บ้านเกล็ดลิ่น 1 23 - 1 - 
5 บ้านดู่ 2 14 1 1 - 
6 บ้านหนองเทิง 2 22 1 1 - 
7 บ้านหนองยูง 1 26 1 1 - 
8 บ้านจอมศรี 1 9 - 1 - 
9 บ้านขี้เหล็ก 1 29 - 2 1 

10 บ้านเขวา 1 16 - 2 - 
11 บ้านหนองหิน 1 18 - 1 1 
12 บ้านฝาง 1 10 - 1 1 
13 บ้านแวง 1 26 3 - - 
14 บ้านโคกสาย - 7 2 - 2 
15 บ้านพลาญชัย 1 27 2 1 - 

 
 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  2,362   หลังคาเรือน 
   

๕.๓ การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองแวงเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมจำนวน  9   หมู่บ้าน และบางหมู่บ้านมีน้ำประปาส่วนภูมภิาค
ใช้  จำนวน   หมู่บ้าน  7  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรี ยนเรื่อง
น้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง มีแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาจำนวน 2 แห่ง คือ หนองเขียน  และหนองกอก  ประปาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูง
มากในการดำเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการ
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ผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่
เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่าง ๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  การใช้แหล่งน้ำดิบจากแหล่ง
อื่น เช่น สูบน้ำดิบจากหนองแวง เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาสำหรับให้ชุมชนในเขตตำบลหนองแวง แต่ก็ใช้
งบประมาณเพิ่มในการผลิตน้ำ  การแก้ไขปัญญาในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการ
โครงการขุดลอกหนองเขียนและหนองกอก เพื่อเพิ่มปริมาณของแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา  โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมี
งบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    2,437   หลังคาเรือน 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา   
 - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จำนวน  2 แห่ง 
  - ประปาหนองเขียน 
  - ประปาหนองกอก 
 - การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด   
(๓)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(๔)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก 

       สระน้ำหนองเขียน   (    /   )  (แหล่งน้ำผิวดิน) 
สระน้ำหนองกอก   (    /   )  (แหล่งน้ำผิวดิน) 
 

ข้อมูลหมู่บ้านใช้น้ำประปาในกิจการ อบต.หนองแวงและการประปาส่วนภูมิภาค 
 

ชื่อหมู่บ้าน กิจการประปา อบต.หนองแวง การประปาส่วน
ภูมิภาค ประปาหนองกอก ประปาหนองเขียน 

บ้านแวง ✓ - ✓ 
บ้านบัว - - ✓ 

บ้านโนนแท่น - - ✓ 
บ้านเกล็ดลิ่น - - ✓ 

บ้านดู่ -  ✓ 
บ้านหนองเทิง - ✓ - 
บ้านหนองยูง ✓ ✓ - 
บ้านจอมศรี - - - 
บ้านขี้เหล็ก ✓ - - 
บ้านเขวา ✓ - - 

บ้านหนองหิน ✓ - - 
บ้านฝาง - - ✓ 
บ้านแวง ✓ - ✓ 

บ้านโคกสาย - ✓ - 
บ้านพลาญชัย ✓ ✓ - 
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๕.๔ โทรศัพท์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีสัญญาณโทรศัพท์คลอบคลุมในพ้ืนที่ตำบลหนองแวง 

ทั้ง 15 หมู่บ้าน  
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีบริษัทขนส่งเอกชน จำนวน 1 แห่ง 
   - ห้างหุ้นส่วนจำกัดพญาชิงชัยขนส่ง ตั้งอยู่บ้านบัว หมู่ที่ 2  
    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   23  สายร้อยเอ็ด  - มหาสารคม 
    -  หมายเลข 214  สายร้อยเอ็ด  - กาฬสินธุ์ 
   ๑.๒)  สะพาน     

-  จำนวน   -    สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน    

-  จำนวน  -  แห่ง     
 
 
 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  

ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  ยาสูบเตอร์กีส  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุสัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก่    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   3 แห่ง 
ร้านอาหาร  3 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง) 
ร้านเกมส์  2        แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 1 แห่ง คือ เจดีย์มหามงคล
บัว โดยเป็นของเอกชน ตั้งอยู่บ้านบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
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๖.๖ อุตสาหกรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงไม่มีกิจการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
สถานีบริการน้ำมัน  2   แห่ง  สถานีบริการปั๊มแก๊ส(NGV) 2  แห่ง 
สถานีบริการปั๊มแก๊ส(LPG) 1   แห่ง  โรงแรม    2  แห่ง 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด  -    แห่ง  ตลาดสด   -   แห่ง 
ร้านค้าต่าง ๆ   104   แห่ง โรงฆ่าสัตว์   2  แห่ง 
ประกอบกิจการประเภทอ่ืน ๆ           แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ย 
   ๒. กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ 
   3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
   4. กลุ่มยาสูบเตอร์กีช 
   5. กลุ่มทอผ้าโฮมลาย 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
 
 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ลำน้ำ  ลำห้วย   จำนวน   ๑ แห่ง  ได้แก่ 

- ลำห้วยดอนบาก หมู่ที่  ๙,๑๐ 
    บึง  หนองน้ำ และอ่ืน ๆ  จำนวน  ๑๗ แห่ง  ได้แก่ 

- หนองแวง  หมู่ที่ ๑ ใช้อุปโภค เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก 
- หนองหลุบ  หมู่ที่ ๒ ใช้อุปโภค เลี้ยงสัตว์ 
- หนองปู่ตา  หมู่ที่ ๒ ใช้อุปโภค เลี้ยงสัตว์ 
- หนองแล้ง  หมู่ที่ ๓  ใช้เพาะปลูก 
- หนองนาดี  หมู่ที่ ๓ ใช้อุปโภค 
- หนองสิม  หมู่ที่ ๔ ใช้อุปโภค เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 
- หนองฮูแข้  หมู่ที่ ๔ ใช้อุปโภค 
- หนองดู่  หมู่ที่ ๕ ใช้อุปโภค เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
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- หนองเทิง  หมู่ที่ ๖ ใช้เพาะปลูก 
- หนองยูง  หมู่ที่ ๗ ใช้อุปโภค  เพาะปลูก 
- หนองเขียน  หมู่ที่ ๘  ใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 
- หนองลิตร  หมู่ที่ ๙  ใช้เพาะปลูก  อุปโภค 
- หนองไฮ  หมู่ที่ ๙  ใช้เพาะปลูก อุปโภค 
- หนองเรือ  หมู่ที่ ๑๐ ใช้เพาะปลูก อุปโภค 
- หนองหัวควาย หมู่ที่ ๑๑ ใช้เพาะปลูก 
- หนองผือ  หมู่ที่ ๑๒  ใช้อุปโภค 
- หนองสี่แจ  หมู่ที่ ๑๒   ใช้เพาะปลูก  

 
 
 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนทั้งหมดของตำบลหนองแวงนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด

ในพ้ืนที่มีจำนวน  13 แห่ง ได้แก่ 
1.  วัดศรีสะอาด ตั้งอยู่ที่บ้านแวง หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 13  ตำบลหนองแวง อำเภอ 

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 มีที่ดินตั้งวัดเนื้อท่ี 8 ไร่  
2.  วัดศรีปทุม  ตั้งอยู่ที่บ้านบัว หมู่ที่  2 ตำบลหนองแวง อำเภอ 

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อท่ี 1 ไร่ 3 งาน 
59 ตารางวา  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2430 

3.  วัดสว่างไพบูลย์ ตั้งอยู่ที่บ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอ 
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530  

4.  วัดพูลเกษม  ตั้งอยู่ที่บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4  ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 มีที่ดินตัง้วัดเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา   

5.  วัดบ้านดู่ ตั้งอยู่ที่บ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีที่ดิน
ตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2456 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2533 

6.  วัดศรีสุพรรณกัลยาอ่างทอง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา   สร้างเมื่อ พ.ศ. 
2512  

7.  ที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่ที่บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8  ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  

8.  วัดหนองยูง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7,15  ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา  สร้างเมื่อพ.ศ. 2437 ได้รับ
พระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.  2437 

9.  วัดสว่างศรีโพธิ์ธาราม ตั้งอยู่ที่บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9  ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 2  ตารางวา  สร้างเมื่อพ.ศ. 2510 
ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2510 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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10.  วัดโพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเขวา หมู่ที่ 10  ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 50 ไร่ 60 ตารางวา  สร้างเมื่อพ.ศ. 2520  

11.  วัดหนองหิน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11  ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502 

12.  วัดพรหมศรีสว่าง ตั้งอยู่ที่บ้านฝาง หมู่ที่ 12  ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 66 ตารางวา  สร้างเมื่อพ.ศ. 2504 ได้รับ
พระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2504 

13.  ที่พักสงฆ ์ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสาย  หมู่ที่ 14   ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณเีข้าปริวาสกรรม  ประมาณเดือน  มกราคม 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีทำบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
  ภาษา คือ เครื่องที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมจาก

รุ่นสู่รุ่น และช่วยบอกเล่าเรื่องรวมความเป็นไปเป็นมาของชุมชน 
 ภาษาแต่ละภาษาย่อมแตกต่างกันที่สำเนียงการพูดตลอดจนความหมายของคำศัพท์ เช่นนั้นแล้ว

จึงทำให้ในแต่ละท้องถิ่นมีภาษาพูดและสำเนียงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นด้วย ภาษาท้องถิ่นถือเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยรักษาเรื่องราวของแต่ละกลุ่มชนได้อย่างดี 

 ภำษำไทยถิ่นอีสำน หรือ ภำษำลำวอีสำน เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เป็นภาษาลาวสำเนียงหนึ่งในสำเนียงภาษาถิ่นของภาษาลาวซึ่งแบ่งเป็น 6 สำเนียงใหญ่ คือ 

1. ภาษาลาวเวียงจันทน์ ใช้ในประเทศลาว ท้องที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงบริคำไชย และในประเทศไทย
ท้องที่จังหวัดชัยภูมิ หนองบัวลำภู หนองคาย (อำเภอเมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ โพนพิสัย) 
ขอนแก่น (อำเภอภูเวียง ชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน หนองนาคำ เวียงเก่า หนองเรือบางหมู่บ้าน) ยโสธร 
(อำเภอเมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม บางหมู่บ้าน) อุดรธานี (อำเภอบ้านผือ เพ็ญ บางหมู่บ้าน) ศรีสะ
เกษ (ในบางหมู่บ้านของอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอขุนหาญ) 

2. ภาษาลาวเหนือ ใช้ในประเทศลาวท้องที่แขวงหลวงพระบาง ไชยบุรี อุดมไชย ในประเทศไทยท้องที่จังหวัด
เลย อุตรดิตถ์ (อำเภอบ้านโคก น้ำปาด ฟากท่า) เพชรบูรณ์ (อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า น้ำหนาว) ขอนแก่น 
(อำเภอภูผาม่าน และบางหมู่บ้านของอำเภอสีชมพู ชุมแพ) ชัยภูมิ (อำเภอคอนสาร) พิษณุโลก (อำเภอชาติ
ตระการและนครไทยบางหมู่บ้าน) หนองคาย (อำเภอสังคม) อุดรธานี (อำเภอน้ำโสม นายูง บางหมู่บ้าน) 

3. ภาษาลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ในประเทศลาวท้องที่แขวงเชียงขวาง หัวพัน ในประเทศไทยท้องที่บ้าน
เชียง อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และบางหมู่บ้านในจังหวัดสกลนคร หนองคาย และ
ยังมีชุมชนลาวพวนในภาคเหนือบางแห่งในจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ ไม่ก่ีหมู่บ้านเท่านั้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D
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4. ภาษาลาวกลาง แยกออกเป็นสำเนียงถิ่น 2 สำเนียงใหญ่ คือ ภาษาลาวกลางถ่ินคำม่วน และถ่ินสุวรรณเขต 
ถิ่นคำม่วน จังหวัดที่พูดในประเทศไทย เช่น จังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ (อำเภอเซกา บึงโขงหลง 
บางหมู่บ้าน) ถิ่นสุวรรณเขต จังหวัดที่พูดมีจังหวัดเดียว คือ จังหวัดมุกดาหาร 

5. ภาษาลาวใต้ ใช้ในประเทศลาวท้องที่แขวงจำปาศักดิ์ สาละวัน เซกอง อัตตะปือ จังหวัดที่พูดในประเทศไทย 
จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 

6. ภาษาลาวตะวันตก ไม่มีใช้ในประเทศลาว เป็นภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ท้องที่ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และบริเวณใกล้เคียงมณฑลร้อยเอ็ดของสยาม 
ส่วนภาษาเขียนในอดีตใช้อักษรธรรมล้านช้างหรือตัวธรรม สำหรับบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะหรือ

พระพุทธศาสนา และเขียนด้วยอักษรไทน้อยหรือตัวลาว (เป็นอักษรลาวล้านช้างโบราณ มีความแตกต่างกับอักษร
ลาวในประเทศลาวในปัจจุบันเล็กน้อย) สำหรับเรื่องราวทางโลก อักษรลาวล้านช้าง (ตัวลาวหรืออักษรไทน้อย) มี
พยัญชนะ 20 เสียง สระเดี่ยว 18 เสียง สระประสม 2-3 เสียง บางท้องถิ่นไม่มีเสียงสระเอือ ในปัจจุบันนิยมใช้
อักษรไทยสำหรับเขียนบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งในทางโลกและทางธรรม เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่าน
ตัวอักษรธรรมและอักษรลาวออก แต่ความนิยมในการเขียนบันทึกเป็นภาษาถิ่นไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก โดยส่วน
ใหญ่ภาษาเขียนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะใช้อักษรไทยและบันทึกเป็นภาษาไทยกลาง
เป็นหลักแทน 

ตัวอย่ำงประโยคภำษำไทยถิ่นอีสำน 
มาแต่ไส - ไปไหนมา 
กินเข่าแล้วบ่ - กินข้าวหรือยัง 
๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน
และเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่      
 
 
 
 

๙.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำ
ขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีป่าสาธารณะจำนวน    แห่ง  ได้แก่  
๙.๓ ภูเขา  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองแวงไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็น
ของประชาชน  เอกชน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ
ต่าง ๆ ในพื้นที่ของที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชมชุนให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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๑๐.๑  สรุปผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การ
สำรวจ  ดังนี ้
  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี  จำนวน  ๑  คน 
  ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จำนวน  ๓7๐  คน 
  ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จำนวน  289  คน 
  ๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท   จำนวน  11 ครัวเรือน    
  ผลการสำรวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
  การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน
ในชุมชน  
 ๑๐.2  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อำเภอ  ตำรวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นำชุมชน  ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อำนวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอำเภอ  เกษตรอำเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดิน
และน้ำใหเ้หมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ    
      
    ************************************ 
 
 
 
 
 
 

๑๐. อื่น ๆ  
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 

  
 
 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื ่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง  ๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น 
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑  แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อย
ละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที ่ผ ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ 
ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ 
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ ่มมากขึ ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื ่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทำให้ประเทศไทยยังคง
มีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับ
การพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกล
ยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายัง
ขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและ
เสื่อมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว 

ทั้งนี ้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย 
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ 

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
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เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู ่ความเชื ่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี ่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีที ่ได้ร ับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพิ ่มมากขึ ้น การแข่งขันที ่คาดว่าจะรุนแรงขึ ้นในการเพิ ่มผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะ 
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ ่มมากขึ ้นเพื ่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที ่ลดลง  ซึ ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจทำให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ ้น ซึ ่งจะยิ ่งทำให้เกิดความเสี ่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น  อาจนำไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  โครงสร้าง
พื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง  ๆ โดยการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้ น ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง  ๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื ่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี ่ยวข้องซึ ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันท่ีสูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ 
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การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง  ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือนำไปสู่
การปฏิบัติทั ้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ 
ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน 
ประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั ่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต  มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ 
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ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง  ๆทั ้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื ่อให้สามารถสร้างรายได้ทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที ่เป็นเครื ่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ

ชาติ 
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(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
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(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถ
สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 
 

 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพื่อกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร ์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีท ั ้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 
 
 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และ 

ลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ 
ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบ
โคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่
ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤด ูคือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขต
เงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จำแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
 ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อื่น ๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๕.๑ ดนิ สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร 

 ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  
๑.๕.๒ แหล่งน้ำ มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก ่แม่น้าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕  

กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 
แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก ่ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้า
พอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ใน
แอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม ้จานวน ๑๕.๖6  
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังตำกว่าค่า
เป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อน 

บ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข ๑  (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) เชื่อมสู่ 
สปป.ลาว  ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม-แขวงค าม่วน) และมีถนนที่เชื่อมโยงอุดรธานี-
หนองคาย เชื่อมสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๑ (หนองคาย-เวียงจันทน์) 

๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West  
Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงจากชายแดนไทย-เมียนมา จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 
มุกดาหาร) และเชื่อมสู่  สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็น
เส้นทางเชื่อมโยงการค้า การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  

๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒ (East- West Economic  
Corridor : EWEC ๒) เชื่อมโยงจาก ภาคกลางของเวียดนามในจังหวัดกว๋างนาม เข้าสู่ สปป.ลาว ทางด่าน ดาก
ตะอ๋อก ผ่านแขวงเซกอง แขวงจ าปาศักดิ์ สปป.ลาว และเข้าสู่ไทย ที่ด่านวังเต่า-ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
๒.๒ รถไฟ มีเส้นทางเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ ประเทศบริเวณภาคกลางและพ้ืนที่โครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาค ตะวันออก (EEC) ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) กรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสู่ สปป.ลาว ๒) กรุงเทพฯ-
อุบลราชธานี ๓) สายใหม่ เชื่อมโยงบ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 
 
 



 

              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ห น้ า  | 37 

๒.๒ รถไฟ  
 มีเส้นทางเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ ประเทศบริเวณภาคกลางและพ้ืนที่ 

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออก (EEC) ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) กรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสู่ สปป.ลาว 
๒) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ๓) สายใหม่ เชื่อมโยงบ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 

๒.๓ สนามบิน  
 มี ๙ แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ ๒ แห่ง คือ อุดรธานี และอุบลราชธานี และ  

สนามบินภายในประเทศ ๗ แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และเลย 
๒.๔ ด่านชายแดน  
 มี ๑๕ ด่านถาวร ๒๓ จุดผ่อนปรน ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศ  

เพ่ือนบ้าน 
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในภาค ได้แก่  

รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบาง
ปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีเขื่อนผลิต 

กระแสไฟฟูา ที่สำคัญ  ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) เขื่อนจุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ) เขื่อนลลำตะคอง 
(นครราชสีมา) และเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) 

๒.๖.๒ ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมือง ประกอบด้วย การ 
ประปา ส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานระดับเขต  ๓ แห่ง คือ สำนักงานเขตประปาเขต ๖ (ขอนแก่น) สำนักงาน
ประปาเขต ๗ (อุดรธานี) และสำนักงานประปาเขต ๘ (อุบลราชธานี) 

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
 3.1.1 เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ 

ราคาประจ าปี ๒๕๕9 เท่ากับ ๑,423,122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ ซึ่งลดลง เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๑๐.3 ของประเทศ   

3.1.2 โครงสร้างการผลิตยังคงพึ่งพิงภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเป็นหลัก ในปี 
๒๕๕9  ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ ๒๐.5 รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๑9.0 สำหรับภาคบริการ 
มีสัดส่วน ร้อยละ 60.4 ซึ่งประกอบด้วย สาขาขายส่ง ขายปลีก ฯ สาขาขนส่งฯ และบริการอ่ืน ๆ  ร้อยละ 
12.6  2.3 และ 45.5 ตามล าดับ ซึ่งรายได้หลักของภาคมาจากภาคบริการและภาคเกษตร ในขณะที่ 
ภาคอุตสาหกรรม จะมีแนวโน้มจะเป็นฐานรายได้ใหม่ของภาคจากนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 
๒๕๕๙   

3.1.3 เศรษฐกิจขยายตัวต ่ำกว่าระดับประเทศ เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างภาค 
มากขึ้น โดย ปี ๒๕๕9 มีการขยายตัวร้อยละ ๒.๓  ซ่ึงต่ำกวา่การขยายตัวของประเทศ ที่มีการขยายตัวร้อยละ 
3.3 เป็นผล มาจากการชะลอตัวของภาคเกษตร ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง รวมทั้งราคาพืชผล
เกษตรตกต่ำ ต่อเนื่อง ทำให้รายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่ออ านาจซื้อของครัวเรือน  

3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรเพิ่มข้ึนแต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปี 
๒๕๕9 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร (GRP Per capita) เฉลี่ย 76,207 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของ ประเทศ ๒.8 เท่า และต่ำกว่า กทม. และปริมณฑลถึง ๕.6 เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุด ๓  
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อันดับ แรกของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (112,038 บาท) นครราชสีมา (๑๐5,618 บาท) และอุดรธานี 
(85,359 บาท) ส่วน ๓ อันดบัสุดท้าย ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ (57,798 บาท) ยโสธร (54,047 บาท) และ 
หนองบัวลำภู (49,443 บาท) 
   3.1.5 เศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัดที่เป็นแหล่งการผลิตที่สำคัญ
ของภาค ในปี ๒๕๕9 จังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 19.0 ของภาค และจังหวัดขอนแก่น มี
สัดส่วนการผลิต ร้อยละ ๑๔.2 ของภาค ในขณะที่ จังหวัดอำนาจเจริญ หนองบัวลำภู มุกดาหาร และยโสธร มี
ขนาดเศรษฐกิจ เล็กท่ีสุดของภาค แต่ละจังหวัดมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ ๒.๐ ของภาค 
 

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๒.๑ ภาคเกษตร  
1) เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แต่รูปแบบการผลิตยังอาศัย น้ำฝนเป็น 

หลักจึงมีผลิตภาพต่ำ โดยในปี ๒๕๕9 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 292,017 ล้านบาท พืชหลัก ของภาค
ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และ มันส าปะหลัง โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูก ข้าวหอม
มะลิ ๑๐๕ ในพ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่างของภาค โดยเฉพาะพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมพ้ืนที่ จังหวัด
ยโสธร ศรีสะเกษ  สุรินทร์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด และทุ่งสัมฤทธิ์ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และ
บุรีรัมย์ โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในภาพรวมต่ำกว่าระดับประเทศ เนื่องจากท าการเกษตรแบบดั้งเดิม ใช้สารเคมี
สูง  ซึ่งในแต่ละปีมีการนำเข้าวัตถุอันตรายทางเกษตร เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓ พันล้านบาทต่อปี เป็นภาค ที่มีพ้ืนที่
ปลูกอ้อยและมันส าปะหลังมากท่ีสุดของประเทศ  โดยอ้อยส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และอุดรธานี และมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี 
  สำหรับพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ มีแนวโน้มขยายพ้ืนที่มากข้ึน ปัจจุบันแหล่งปลูกข้าว อินทรีย์ใน
ประเทศไทยร้อยละ ๘๐.๐ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้  (จังหวัดยโสธร 
สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด) และจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนอีกร้อยละ ๒๐.๐ อยู่ใน ภาคเหนือ
ตอนบน ตลาดข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป  

๒) มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด แต่ขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อ ครัวเรือนเกือบ 
ต่ำสุดของประเทศ ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๘ ของ
ประเทศ  โดยพบว่าพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดคือจังหวัดในบริเวณตอนล่างของ ภาค มีการพื้นที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด ๒6.42 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 4๑.4 ของภาค สำหรับ ขนาดฟาร์มที่ถือ
ครองต่อครัวเรือน มีเพียง 23.4 ไร่ต่อครัวเรือน ต่ำกว่าระดับประเทศที่มีขนาดฟาร์มถือครอง ตอ่ครัวเรือน 
25.3 ไร่ต่อครัวเรือน จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรต่อครัวเรือนมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา 
หนองคาย และหนองบัวลำภู มีเนื้อท่ีถือครอง 32.2 31.92 30.00  และ 26.0 ไร่ต่อ ครัวเรือน ตามลำาดับ 
จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรต่ำสุดของภาค ได้แก่ จังหวัด สกลนคร นครพนม และศรีสะเกษ โดยมี
เนื้อท่ีถือครอง 17.51 18.64 และ 20.09 ไร่ต่อครัวเรือน ตามลำดับ  

๓) พื้นที่ชลประทานน้อยกว่าทุกภาค โดยมีเพียง 7.61 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.9  ของ 
พ้ืนที่เกษตร ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศที่มีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ 21.9  ผลผลิตการเกษตร ของ
ภาคข้ึนอยู่กับสภาพดินฟูาอากาศเป็นหลัก ประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี ทวี
ความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงด้านอาหาร ในพ้ืนที่ตอนกลางของภาคมีสัดส่วนพื้นที่ 
ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรมากท่ีสุด ร้อยละ 16.5 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๔ ของพ้ืนที่ 
เกษตรของจังหวัด รองลงมาพ้ืนที่ตอนล่างของภาคมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตร ร้อยละ 13.9  
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ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และยโสธร มีสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๒ และ ๑๑.๑ ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัด 
ตามลำดับ   

๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม  
๑) อุตสาหกรรมขยายตัวในทิศทางที่ลดลง และมีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ การ 

ผลิตส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้น สร้างมูลค่าเพ่ิมต่ำโดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๖.๕ ของ ประเทศ 
ในปี ๒๕๕9 มีมูลค่า ณ ราคาประจ าปี 255,586 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๒๒๕,555 ล้านบาท ในปี ๒๕๕๕  
และมีอัตราการขยายตัวต่ำโดยปี2559 หดตัวลงร้อยละ 0.03 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการขยายตัว ระดับประเทศ ที่มี
การขยายตัวร้อยละ 2.2 โดยอุตสาหกรรมของภาคส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลัก อาทิ จังหวัดขอนแก่น 
และนครราชสีมา สำหรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมยังอยู่ในกลุ่มอาหารและ เครื่องดื่ม ส่วนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และสิ่งทอ เริ่มมีบทบาทมากขึ้น และ เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่
ให้กับภาค ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ ๙ 7.8 ของภาค ส่วน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของภาค 
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ และกาฬสินธุ์ สำหรับ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ อุดรธานี และ บุรีรัมย์ สำหรับอุตสาหกรรม
ที่เคยเป็นฐานรายเดิมของภาค เริ่มมีแนวโน้มลดลง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย จากร้อยละ ๔.6 เหลือ
เพียงร้อยละ 4.2 ของสาขาอุตสาหกรรม เนื่องจากผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง แรงงานขั้นต่ำเพ่ิมข้ึนเป็นวัน
ละ ๓๐๐ บาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่า ส่วน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (เอทานอล) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเปิดดำเนินการ แล้ว 8 ราย ปริมาณการ
ผลิต เฉลี่ย 2.3 ล้านลิตรต่อวัน หรือร้อยละ 39.2 ของการผลิตรวมทั้งประเทศ  

๒) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ภายใต้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
ปัจจุบันมี 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดย กนอ. ได้อนุมัติให้บริษัทเมืองอุตสาหกรรม อุดรธานี จ 
ากัด ด าเนินการ ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ  มีพื้นที่
ประมาณ ๒,๒๑9 ไร่ ในท้องที่ตำบลโนนสูง และตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย
อุตสาหกรรมเปูาหมายได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ ยางพาราขั้นปลาย และศูนย์โลจิ 
สติกส์ และนิคมอุตสาหกรรมหนองคาย ด าเนินการโดย บริษัทนาคา คลีนเพาเวอร์ จ ากัด ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีเนื้อที่ประมาณ 2,960 ไร่ ในพ้ืนที่ตำบลโพนสว่าง อำเภอ 
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง 
การเกษตร  อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ และโลจิสติกส์ 

๓.๒.3 การค้าชายแดน 
  ๑) การค้าชายแดน มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด และมีบทบาทสำคัญต่อ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคมากขึ้น โดยในปี ๒๕60 มีมูลค่าการค้าชายแดน 316,228.95 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 
๒4.2 ของการค้าชายแดนทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๔.๘ ในปี ๒๕๕๕ โดยการส่งออกมี มูลค่า 
199,173.24 ล้านบาท และการนำเข้ามีมูลค่า ๑17,079.29 ล้านบาท เกินดุลการค้า 82,093.95 ล้าน
บาท จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศจีน สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมัน
ดีเซลและเบนซิน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า และเครื่องดื่มที่ไม่มี 
แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีผลิตจากนอกภาค สินค้านำเข้าท่ีสำคัญ ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ 
เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง (โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ อุปกรณ์) ไม้แปรรูป ผักและของปรุงแต่งจาก 
ผัก เป็นต้น   

๒) โครงสร้างของมูลค่าการค้าชายแดน จำแนกตามประเทศคู่ค้าของภาค พบว่า  ในปี  
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๒๕60  การค้ากับ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า เท่ากับ ๑๖5,612.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.4  ของ
มูลค่าการค้าชายแดนทั้งภาค โดยผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร หนองคาย และด่านช่องเม็ก จังหวัด 
อุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ ๓8.4 ๓6.3  และ 10.5 ของมูลค่าการค้ากับ สปป.ลาว ตามล าดับ สำหรับ 
การค้าประเทศเวียดนาม มีมูลค่าการค้า 79,146.41 ล้านบาท และ ประเทศจีนตอนใต้ มูลค่าการค้า 67,6 
๕๒.86ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 21.4 ตามล าดับ แนวโน้มการค้าชายแดนมีความสำคัญมากขึ้น 
ส่วนใหญ่ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร สำหรับมูลค่าการค้าประเทศกัมพูชา มีเพียงร้อยละ ๑.2 ของมูลค่า 
ชายแดนทั้งภาค 
  ๓.๒.๔ การท่องเที่ยว  

๑) ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวยุคก่อน ประวัติศาสตร์และ 
อารยธรรมขอม การท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภู
หลวง ภูเรือ และภูกระดึง จังหวัดเลย รวมทั้งการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวบริเวณเมือง
ชายแดนริมแม่น้ าโขงเชื่อมโยงเพ่ือนบ้าน 

๒) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของรายได้การท่องเที่ยวทั้งประเทศ  
ในปี ๒๕๕๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากผู้เยี่ยมเยือน ๓๗.๒๘ ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๗๓,๘๙๒.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๓.๔ ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคส่วนใหญ่เป็นรายได้ จาก
นักท่องเที่ยวชาวไทย ร้อยละ ๙๕.6 ชาวต่างชาติร้อยละ ๔.4 สำหรับระยะเวลพำนักเฉลี่ย ลดลงจาก ๒.๔๖ วัน 
ในปี ๒๕๕๕ เหลือเพียง ๒.๓๑ วัน และค่าใช้จ่ายต่อหัว เพ่ิมข้ึนจาก ๙๘๑.๐ บาทต่อวัน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๑,๑๓๔.๗๕ บาทต่อวัน ในปี ๒๕๕๙  

๓) การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวน  
นักท่องเที่ยวสูงสุด ประมาณ ๑๗.๖ ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ประมาณ 32,799.13 ล้านบาทต่อปี ในปี 
๒๕๕๙ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๑๒.๙ ล้านคนต่อปี สร้าง
รายได้ 24,784.91 ล้านบาทต่อปี และในพ้ืนที่ตอนกลางของภาค มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๖.๗ ล้านคนต่อปี  
สร้างรายได้ 16,307.96 ล้านบาทต่อปี จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้มากท่ีสุด  ส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ต่ำที่สุด ทั้งนี้การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอยู่ ห่างไกลกัน การ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทินการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ สิ่งอ านวย ความสะดวกและบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวขาดมาตรฐาน รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและ ปฏิทินการท่องเที่ยว 

๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำเป็นอันดับสองของประเทศ  

โดยในปี ๒๕60 มีรายได้เฉลี่ย ๒0,750 บาทต่อเดือน ต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งประเทศท่ี ๒๖,973 
บาทต่อเดือน  

๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าระดับประเทศ โดยในปี  
๒๕60 มีจำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ ๓.61 ล้านครัวเรือน มากกว่าทุกภาค หรือมีสัดส่วนร้อยละ ๓๓.3 ของ
ครัวเรือนที่ เป็นหนี้ทั้งประเทศ และหนี้สินครัวเรือนของภาคเฉลี่ย ๑79,923 บาท เพิ่มขึ้นจาก ๑49,307 
บาท ในปี ๒๕๕6 และสูงกว่าหนี้สินต่อครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศที่ ๑78,994 บาท โดยหนี้สินสูงขึ้นจากราคา
สินค้า เกษตรตกตำ่ และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท าให้รายได้ไม่พอรายจ่าย เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการ
กู้ยืม พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืมใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือท าการเกษตร และน าไปใช้ลงทุนใน
สินทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ มากกว่าการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จำนวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจำนวนประชากร  
๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ำกว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ 
๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อย 

มาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน 
ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ใน
ปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 
ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษาม ี๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุก 
จังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้
เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มี 
จำนวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 
แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่า 
ไม ้จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ 
ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ 
จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจำนวนการเกิดไฟป่า 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จำนวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก 
ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเปน็ปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามาก
ที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อป ี 
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๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
 ๖.๑.๑ ที่ตั้งของภาคอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ซึ่งมี  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถ 
เชื่อมโยงต่อไปเวียดนามและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก  

๖.๑.๒ พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘ ของพ้ืนที่เกษตรประเทศ 
และมีพ้ืนที่ ปลูกข้าวมากที่สุดโดยสามารถปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของประเทศ   

๖.๑.๓ ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวซากดึกดำบรรพ์ 
ไดโนเสาร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์โบราณคดีบ้านเชียง อารยธรรมขอม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และ
ท่องเที่ยวเชิง กีฬา ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้ 
   ๖.๑.๔ สถาบันวิจัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ๑๒ แห่ง ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น  
อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสาธารณสุขและเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
และแปรรูปอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ด้านเกษตรและประมง เป็นต้น 

๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๒.๑ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพพ้ืนดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ บางพ้ืนที่มีปัญหาดิน 

เค็ม ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่  
๖.๒.๒ ระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรเพียงร้อยละ ๑๐.๐ เกษตรกรส่วนใหญ่ ยังทำ 

การผลิตที่พ่ึงพาน้ำฝน  
๖.๒.๓ จำนวนคนจนมากท่ีสุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ ของประชากรภาค ไม่ 

สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ  
๖.๒.๔ คนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ มีปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  

มากที่สุดในประเทศ  
๖.๒.๕ แม่และเด็กมีปัญหาโภชนาการส่งผลให้เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญา 

และความฉลาดทางอารมณ์ต่ำสุดของประเทศ  
๖.๒.๖ แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน  

บางแห่งตั้งอยู่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก  กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวมีน้อย 
๖.๓ โอกาส  
๖.๓.๑ การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ สู่ 

ภาค อาทิ โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เขต 
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  จะท าให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ในภาค  

๖.๓.๒ ประเทศเพ่ือนบ้านมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีความต้องการสินค้าและ  
บริการมากขึ้น  

๖.๓.๓ กระแสของสังคมโลกให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโครงสร้าง 
ประชากร สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ทำให้มีความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพสูงขึ้น เช่น อาหาร
มาตรฐานอินทรีย์  พืชสมุนไพร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในด้านการผลิต 

๖.๔ ภัยคุกคาม  
๖.๔.๑ การย้ายฐานการผลิตและการขนส่งยาเสพติดบริเวณชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ   

ภัยจากโรคติดต่อจากคนและสัตว์ที่เคลื่อนย้ายจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ  
๖.๔.๒ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมาก 
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ขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของเกษตรกร 
๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๗.๑ ขาดแคลนน้ำทั่วทั้งภาค ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก  
๗.๒ มีจำนวนคนจนมากท่ีสุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจน 

ได้  
๗.๓ ปัญหาโภชนาการในแม่และเด็กส่งผลให้เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญา 

และ ความฉลาดทางอารมณ์ต่ำ 
๗.๔ มีความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ดิบ  
๗.๕ เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ำกว่าระดับประเทศ จึงมีแนวโน้ม 

เกิด ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างภาคและประเทศมากข้ึน  
๗.๖ ภาคการผลิตหลักด้านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพ่ึงพาธรรมชาติ ท าให้มีผลิตภาพต่ำ 

และมีการใช้ สารเคมีสูง  
๗.๗ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพ่ิมต่ำ ประกอบกับ 

การลงทุน ใหม่ๆ มีน้อย จึงมีแหล่งสร้างงานน้อย  
๗.๘ การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ 

ให้กับภาค  
๗.๙ ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก อยู่ในพ้ืนที่ 

ห่างไกล ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพตำ่ ประสบ 

อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่
น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ 

ภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ  

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา 

ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
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๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า 
โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค 

ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ  
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ  
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ  
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ  
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธ์ิความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ำกว่า 
0.446 

ลดลงต่ำกว่า 
0.446 

ลดลงต่ำกว่า 
0.446 

ลดลงต่ำกว่า 
0.446 

ลดลงต่ำกว่า  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ 

ชีวิตอย่างยั่งยืน  
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด 

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

  8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือน 
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 – 2564 
ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
๑. ฐานการผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักท่ีได้มาตรฐาน   

➢ ฐานการผลิตและแปรรูปการเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล   
➢ ศูนย์การวิจัยเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  

 ๒. แหล่งผลิตพลังงานทดแทน  
➢ ฐานการผลิตและแปรรูปพืชพลังงานทดแทน (มันส าปะหลังและอ้อย)  

 3. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
➢ ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง   

 4. การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์  
➢ ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์  
➢ ท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม   

 5. ไหมไทยสู่สากล  
➢ ศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมระดับภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด                            

พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ดังนี้     

วิสัยทัศน์          
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์                 

สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”  
เป้าประสงค์  (เชิงวิสัยทัศน์)        
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 เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้กำหนด 
เป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ ดังนี้         

1) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด         
2) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน         
๓) เพิม่รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  

  ตัวชีวั้ดรวม   
๑) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด   
2) อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา         
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป 
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑) เป้าประสงค์  
๑.๑) เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน   
1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร      
๒)  ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์         
๒.๑) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น       
๒.๒) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน       
2.3) ร้อยละของจำนวนแปลง ฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง GAP ที่เพ่ิมข้ึน 
๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์  ดังนี้       
๓.๑) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต        
๓.๒) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก           
3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า  
การบริการ และโลจิสติกส์ 

 ๑) เป้าประสงค์                              
๑.๑) เพิ่มมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด                              
๑.๒) เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด   
๒)  ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์    
๒.๑) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด  
๒.๒) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภาพแรงงาน  
๓)  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา                               
๓.๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ                             
3.2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์        
๓.3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ                            
๓.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
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๑) เป้าประสงค์  
เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมขึ้น  
๒)  ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์      
2.1 รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน    
2.2 มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมข้ึน                  
๓  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา    
๓.๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๓.๒) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
๓.๓) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
3.4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค  
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แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 

“เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และเมืองสุขภาพ ใน
ปี พ.ศ. 2564” 

 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งผลิตอาการปลอดภัย 
  2. พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการ สินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรมอีสาน ค่านิยม และประเพณีท่ีดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
  3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริม
ให้มีการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
  5. สร้างความมั่งคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 เป้าประสงค์รวม 
  1. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิมีมูลค่าสูงและได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ 
  2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยามจน พ่ึงตนเองได้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

เป้าประสงค์   
1. เพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อาหาร

ปลอดภัย 
2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน  
ตัวช้ีวัด  
1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น (10 กิโลกรัมต่อปี) 
2. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร ร้อยละ 2 
3. ร้อยละของจำนวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรได้รับ

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 60) 
4.  พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 50 แปลง 
5.  ร้อยละของหมู่บ้านมีตลาดสินค้าเกษตรชุมชนในปี 2564 (ร้อยละ 50) 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 

คุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและ  
  2. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ หรือเกษตรกรรม
ทางเลือก 
  3. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายใต้เกษตรอินทรีย์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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  4. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ส่งเสิรมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและเกษตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 2.  ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
  เป้าประสงค์   

1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
2. เศรษฐกิจดี และมีอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอการเกษตรของ 

จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
1. มูค่าการค้าและการลงทุนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
3. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
4. รายได้จากการจำหน่วยสินค้า OTOP  เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและงานประเพณี 

วัฒนธรรมอีสานต่อเนื่องทั้งป ี
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมตลาดการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมการจัดบริการ 

สุขภาพ (Medical Hub) 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs  เพ่ือการค้าและส่งออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 3.  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
  เป้าประสงค์   

1. เพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีอาชีพมีรายได้ 
2. คนมีสุขภาวะที่ดี สังคมเข็มแข็ง 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐาน  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ร้อยละ 100) 
2. อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือก มะเร็ง เบาหวาน และทางเดินหายใจ 

เรื้อรังลดลง ร้อยละ 10 
3. ร้อยละของผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี 
4. ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ร้อยละ95) 
5. ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรสยได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง (ร้อยละ 80) 

  กลยุทธ์ 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
2. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างเมืองสุขภาพ 
3. สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 
4. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 

1. เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
2. คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพภูมิอากาศ 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี (ร้อยละ 95 ต่อปี) 
2. ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ำและป่า 

ชุมชน 
3. บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้มี 

คุณภาพ 
4. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5.   รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของจำนวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระทำผิด (ร้อยละ 85) 
2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (จำนวนหมู่บ้านสีขาว ร้อยละ 60/จำนวนหมู่บ้าน 

สีแดง ร้อยละ 10) 
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง  ร้อยละ 60 
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
3. เพ่ิมศักยภาพการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการให้บริการภาครัฐ 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ
ที่  พ.ศ. 2562 
 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ 
ยกระดับคุณภาพาชีวิตให้มีความม่ันคง 
  2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด 
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  3. ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจากภายในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์รวม 

1. ท้องถิ่นมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สรา้งความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  สรา้งเสริมสมรรถนะประชาชนชนและพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์  

1. ท้องถิ่นสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น (จำนวน 20 แห่ง/ปี) 
2. จำนวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพ่ิมขึ้น (จำนวน 20 แห่ง/ปี) 
3. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการฟ้ืนฟู (จำนวน 5,000 ไร่/ปี) 
4. จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมขึ้นอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น  

(จำนวน 20 แห่ง/ปี) 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้เป็นระบบและได้มาตรฐาน 
2. บริหารจัดการน้ำ พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุกทุกพ้ืนที่ 
3. พัฒนาด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
4. บำรุงรักษาป่าและน้ำอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

เป้าประสงค์ 
1. พลเมืองมีคุณภาพ มีงานทำ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
2. ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอ้ืออาทรต่อกัน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 100 ของเด็ก/นักเรียน และเยาวชน ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. ร้อยละ 85 ของประชาชนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำรงชีวิต  
3. ร้อยละ 50 ของแรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานมีผีมือ  
4. ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ   

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุ่นดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบ 
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการ สนับสนุนชุมชนต้นแบบ 

3. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจ 
ชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ 

4. พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 
การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหาจากยาเสพติด  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
2. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 5 ของการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพิ่มข้ึนต่อปี 
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ิมขึ้น (จำนวน 

20 แห่ง/ปี) 
3. ร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การค้าเพ่ิมข้ึน  
4. จำนวนนวัตกรรมในท้องถิ่นที่เพ่ิมข้ึน (จำนวน 5 โครงการ/ปี) 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพ่ือเพ่ิม 

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว การสร้างแหล่ง 

ท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้ 
ปุ๋ยชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน 

4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้กับเกษตรปลอดภัย สู่ 
มาตรฐานสากล เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนชนและพลังทางสังคม 

เป้าประสงค์ 
1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ท้องถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพ่ิมข้ึน (จำนวน 12,000 คน/ปี) 
2. ร้อยละ 100 ของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
3. ร้อยละ 100 ของการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย ภาคพลเมือง การพัฒนา 
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ศักยภาพผู้นำชุมชน คำนึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม และมี
คุณธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนา 
ท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

3. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
4. การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การ 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียวและเป็นธรรม 
          5.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ 

 
 
 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 2.2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาชนท้องถิ่น ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ 
แนวทางการพัฒนา 

1.1) จัดให้มีถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
1.2) การดูแล บำรุง รักษาถนน ฝายน้ำล้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
1.3) ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
1.4) ความเพียงพอปริมาณน้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ การขยายเขตระบบประปา 
1.5) การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางแยก 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

2.1)    การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี 
2.2)    การส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน 
๒.3)    การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

“มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต ตำบลแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
เคียงคู่การบริหารจัดการที่ดี” 
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      เอดส์  ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ 
2.4)    การสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขประชาชนทั่วไปและพระภิษุสงฆ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

๓.๑)    การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
๓.๒)    การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.๓)    การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติด 
      ในเยาวชนและประชาชน  
3.4)   ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีว ิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่  4  การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

 4.๑)    การจัดตั้ง ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4.2)    การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริม 

      สนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
      4.3)   การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

 4.4)   การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรม 
          ในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการ 
          ออกกำลังกาย  เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 

     ๕.1)    การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต 
     องค์การบริหารส่วนตำบล 
     ๕.2)    การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

     และสิ่งแวดล้อม 
     ๕.3)     การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ 
     5.4)   การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
     ดำเนินชีวิต 
    5.5)    การจัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
    5.6)    การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ และทำลายขยะ 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 
      ๖.๑)    การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

        6.2)    สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  
        เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงาน 

      6.3)   การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
      6.4)   การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
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  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
4)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้าง 
      สังคมความน่าอยู่ 
5)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
6)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
7)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.4  ตัวชี้วัด 

   ๑)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  

   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ 
        พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  

   ๘)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
       ร้อยละ  ๖๐  
   

 ๒.5  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 ๒.๖  กลยุทธ ์

1. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและไฟฟ้า 
2. พัฒนาแหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน 
4. ส่งเคราะห์สวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ

เอดส์ และผู้สูงอายุ 
5. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพ่ือการมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน 
6. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่งเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ 
10. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของท้องถิ่น 
11. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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12. สนับสนุนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
13. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์กร บุคลากร 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
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 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
➢ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
➢ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
➢ ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
➢ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยาสูบเตอร์กีส  
➢ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
➢ มีกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
➢ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
➢องค์การบริหารส่วนตำบล  มีงบประมาณจำกัด  ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วาง

ไว้ 
➢ ขาดแหล่งกักเก็บน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
➢  จังหวัดร้อยเอ็ด  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่มี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
➢  มีเส้นทางคมนาคมได้รับการสนับสนุนบำรุงรักษาโดยสำนักงานทางหลวงชนบท 
➢  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลย

ภาพระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร
ของท้องถิ่น 
๔)  อุปสรรค (T : Threat) 

➢  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
➢  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องไม่สามารถดำเนินงานได้ 

➢  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
➢  การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมาก

ขึ ้นประกอบกับปัญหาในพื้นที ่และความต้องการประชาชามีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด 

 
 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนั้น ได้ทำ
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑) ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรูเ้กี่ยวกับระบบ
การทำงานของ อบต. 
 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

๒. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรยีนไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามลำพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- การได้รบัการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

- การได้รบัการดูแลผุ้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต 
อบต. 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง 

๔) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๕) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  ดร
คระบาด  โรคตดิต่อ 

๖) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านการแพทย ์ - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บป่วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๘) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนทำ
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนทำให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

๙) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๑๐) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ข้ึนไป ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจำปี  

- การได้รบัการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๗) ในเขต อบต. ไมม่ี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

๑๑) ศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพ
รีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลมืและคงอยู่สืบไป 

๑๒) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจทำให้เกดิ
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๑๓) มีการทำลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท 

๓. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 

๑) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๒) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

๓)  ถนนในตำบลยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต. ไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๕) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานได้
เอง 

๖) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ผลผลติทาง
การเกษตรราคาตกต่ำ
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- การรวมกลุม่ต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๘) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้
เหมาะสมกับการทำงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๓. ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ำ
เสียเพิม่มากข้ึน 

- ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๒) พื้นที่ป่าภายในเขต 
อบต. มีน้อย 

 - เพิ่มพื้นท่ีป่า ต้นไม้ให้
มากขึ้น 

๓)  ประชาชนยังเผา
หญ้า ตอซังข้าว เผาอ้อย 
เกิดมลพิษ 

 - ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะ
และสตัว์เลี้ยงเพิ่มมาก
ขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ 

 - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถกำจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๕) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ำท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ำฝน น้ำท่ีไมไ่ด้
คุณภาพ มตีะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ำที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 
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ส่วนที่ 3 
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ำ 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง อบต.
หนองแวง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง 

๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

สำนักงานปลัด 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ด้านการ
ดำเนินงานอื่น ๆ  

แผนงานงบกลาง สำนักงานปลัด 
และ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ ด้านจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักงานปลัด 

๔ ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

อบต.
หนองแวง 

6 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

สำนักงานปลัด 
และ 

กองคลัง 
แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
การศึกษา 

กองการศึกษา 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

แผนงานพาณิชย์ กองช่าง 
รวม 6 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน 6 สำนัก/กอง  
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   - แผนงานเคหะและชุมชน - - 10 2,161,000 7 1,250,000 26 4,000,000 8 1,500,000 51 8,911,000 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - 12 9,972,000 26 10,329,600 40 17,022,800 20 11,463,200 100 39,263,600 

   - แผนงานพาณิชย์ - - 1 160,000 1 1,000,000 - - 1 1,000,000 3 2,160,000 
รวม - - 23 12,293,000 34 12,579,600 66 21,022,800 29 13,963,200 152 59,858,600 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   - แผนงานสาธารณสุข - - 16 360,000 20 620,000 20 620,000 20 620,000 76 2,220,000 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - 3 80,000 3 80,000 3 80,000 9 240,000 
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - 4 120,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 
19 570,000 

   - แผนงานงบกลาง - - 5 12,950,800 5 13,032,000 5 13,032,000 5 13,032,000 20 52,046,800 
รวม - - 25 13,430,800 33 13,882,000 33 13,882,000 33 13,882,000 124 55,076,800 

3. ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   - แผนงานรักษาความสงบภายใน - - 7 310,000 14 728,000 14 728,000 14 728,000 49 2,494,000 

รวม - - 7 310,000 14 728,000 14 728,000 14 728,000 49 2,494,000 
4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   - แผนงานการศึกษา - - 24 3,689,040 24 3,545,240 24 3,641,000 24 3,698,000 96 14,573,280 
   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - 7 405,000 7 475,000 7 475,000 7 475,000 
28 1,830,000 

   - แผนงานการเกษตร - - 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 
รวม - - 32 4,144,040 32 4,070,240 32 4,166,000 32 4,223,000 128 16,603,280 

 
 

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - แผนงานการเกษตร - - 8 2,086,000 27 17,785,000 21 2,801,000 21 2,801,000 77 25,473,000 

รวม - - 8 2,086,000 27 17,785,000 21 2,801,000 21 2,801,000 77 25,473,000 
6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   - แผนงานบริหารงานท่ัวไป - -           
      - งานบริหารงานท่ัวไป - - 12 975,000 13 3,000,000 12 650,000 13 2,750,000 50 7,375,000 
      - งานวางแผนสถิติและวิชาการ - - 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000 
      - งานบริหารงานคลัง - - 3 230,000 3 240,000 3 220,000 3 220,000 12 910,000 
   - แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- - 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 
4 160,000 

   - แผนงานการศึกษา - -           
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

- - 2 50,000 2 50,000 2 70,000 2, 80,000 
6 250,000 

     - งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

- - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 
4 120,000 

   - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 
   - แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000 
   - แผนงานเกษตร - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 
   - แผนงานพาณิชย์ - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000 

รวม - - 25 1,475,000 26 3,510,000 25 1,160,000 24 3,270,000 100 9,415,000 
รวมทั้งสิ้น - - 120 33,738,840 166 52,554,840 191 43,759,800 153 38,867,200 630 168,920,680 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้างรั้วรอบ
ห้องประชุม อบต.หนอง
แวง  

เพื่อจ้างเหมาสร้างรั้ว
รอบห้องประชุม อบต.
หนองแวง 

สร้างรั้วรอบห้องประชุม 
อบต.หนองแวง ความ
ยาว 110 เมตร สูง 
1.5 เมตร ก่ออิฐฉาบ
ปูน  รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.หนองแวง
กำหนด 

- - 300,000 300,000 - จำนวนเมตรที่
สร้างรั้ว 

ห้องประชุม 
อบต. มีแนว
เขตท่ีชัดเจน 

กองช่าง 

2 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟ
ถนนบริเวณบ้านแวง 
หมู่ท่ี 1 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนน และรวม
ค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 150,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชน
ตำบลหนองแวง
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟ
ถนนบริเวณบ้านบัว หมู่
ท่ี 2 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนน และรวม
ค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 150,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชน
ตำบลหนองแวง
ได้ รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านโนนแท่น หมู่ท่ี 
3 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 150,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านเกล็ดลิ่นหมู่ท่ี 4 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - 200,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านดู่ หมู่ท่ี 5 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

7 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านหนองเทิง  หมู่ท่ี 
6 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านหนองยูง หมู่ท่ี 
7 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

9 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านบ้านจอมศรี  
หมู่ท่ี 8 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านขี้เหล็ก  หมู่ท่ี 9 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านเขวา หมู่ท่ี 10 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านหนองหิน หมู่ท่ี  
11 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

13 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านฝาง  หมู่ท่ี 12 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านแวง หมู่ท่ี 13 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

15 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านโคกสาย หมู่ท่ี 
14 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟถนน
บริเวณบ้านพลาญชัย หมู่ท่ี 
15 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 200,000 200,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จาก
แวง หมู่ท่ี - ถนน ทล.232 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - 300,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จาก
บ้านบัว -- บ้านดู่ 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - - 250,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

19 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
โนนแท่น จาก โรงเรียนบ้าน
โนนแท่น ถึง บ้านบัว 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - 150,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
เกล็ดลิ่น หมู่ท่ี 4 จาก
บ้านเลขท่ี 50 ถึงท่ีนาง
เครือวัลย์  สรสาร 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - 100,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
เกล็ดลิ่น หมู่ท่ี 4 จาก
บ้านเลขท่ี 46  ถึงอู่สีทอง
ออโต้เซอร์วิส 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
เกล็ดลิ่น หมู่ท่ี 4 จาก
บ้านเลขท่ี 59  ถึง  เมรุ 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - 50,000 - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

23 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านดู่ 
หมู่ท่ี 5 จากโรงสีข้าวชุมชน 
ถึง ถนน ทล.23 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - 150,000 150,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
หนองเทิง จากท่ีนานายพุท 
ลุทโธ ถึง สามแยกที่นานาย
กำจัด มนตรีพิลา 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 200,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

25 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
หนองเทิง จากบ้านเลขท่ี 
145 ถึง แยกหนองเทิง-
หนองยูง 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - - 250,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   ห น้ า  | 79 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
หนองเทิง จากท่ีนานางฝ้าย 
แสงงาม ถึงวัดป่าบ้านโคก
สาย  

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 150,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

27 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
หนองยูง  จากบ้านหนองยูง 
ถึงบ้านแวง  

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 150,000 150,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
หนองยูง  จากบ้านหนองยูง 
ถึงบ้านหนองเทิง 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- 117,000 - 200,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

29 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ขี้เหล็ก จากบ้านนาย
สมศักดิ์ ถึง ห้วยดอนบาก 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 200,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
เขวา จาก บ้านเลขท่ี 118 
ถึง ห้วยดอนบาก  

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 150,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

31 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง จากบ้านฝาง - 
บ้านหนองหิน 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 500,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ฝาง จากบ้านเลขท่ี 128 
ถึง ตอนปู่ตาหนองผือ 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - - 100,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

33 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ฝาง จากบ้านเลขท่ี 68 ถึง
ท่ีนานางพัน เดชอุทัย   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 100,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
แวง หมู่ท่ี 13 จากหนองสี่
แจ ถึง สามแยกบ้านครูจำปี   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - - 250,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

35 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
โคกสาย จาก ศาลา
อเนกประสงค์ ถึง 
บ้านเลขท่ี 99   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - 150,000 - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
โคกสาย จากบ้านเลขท่ี 49 
ถึง บ้านเลขท่ี 11   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - - 100,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

37 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
พลาญชัย จากบ้านเลขท่ี 
64 ถึง บ้านเลขท่ี 222   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- - - - 200,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ขี้เหล็ก- ห้วยดอนบาก 
(บ้านหนองตาไก้ ต.สีแก้ว)   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- 450,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

39 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร แยก
บ้านหนองหินไปบ้านเม็ก - 
บ้านเขวา   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- 135,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
หนองดู่ - บายพาส    

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- 380,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

41 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
หนองหิน ถึง  บ้านจ่าเหลา 
ตำบลจังหาร   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- 157,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ฝาง ถึง บ้านหนองหิน   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- 112,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

43 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
บัว ถึง บ้านดู่   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- 90,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้าน
ขี้เหล็ก - แปลงเกษตร 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- 135,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

45 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร โรงสูบ
ประปาหนองเขียน - บ้าน
แวง   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ 
-  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- 270,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านเกล็ดล่ิน – ท่ีนา
นายอุทัย หลักแวงมล   

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

-  ขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟถนน 
และรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและ
ออกแบบ 
-  อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- 315,000 - - - มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
ในหมู่บ้าน  

ประชาชนตำบล
หนองแวงได้ รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม จำนวน 46 โครงการ - - - 2,161,000 1,250,000 4,000,000 1,500,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18602(บัว-ดู่-แวง-ขี้เหล็ก) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปบ้านแวง ม.1) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - 550,000 550,000 - ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18602(บัว-ดู่-แวง-ขี้เหล็ก) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปบ้านดู่ ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- 550,000 - 550,000 550,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18602(บัว-ดู่-แวง-ขี้เหล็ก) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปบ้านขี้เหล็ก) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - 550,000 550,000 - ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18602(บัว-ดู่-แวง-ขี้เหล็ก) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปบ้านแวง ม.13) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- 550,000 - 550,000 550,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18603(หนองยูง-หนอง
หิน) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อม
ถนนลาดยาง รอ.ถ.
18601) 
(บ้านหนองยูง) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - - 550,000 550,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18603(หนองยูง-หนอง
หิน) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อม
ถนนลาดยาง รอ.ถ.
18601) 
(บ้านหนองหิน) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - - 550,000 550,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18606(หนองเทิง-พลาญ
ชัย (จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน 
คสล.เดิมไปสามแยกบ้าน 
โคกสาย ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- 550,000 - 550,000 550,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18606(หนองเทิง-พลาญ
ชัย (จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน 
คสล.เดิมไปศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - 550,000 550,000 - ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   ห น้ า  | 94 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18607(ทล.23-หนองเทิง-
พลาญชัย-(ข้าง รร.หนองยูง) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปบ้านหนองยูง ) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - 550,000 550,000 - ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18607(ทล.23-หนองเทิง-
พลาญชัย-(ข้าง รร.หนองยูง) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปบ้านหนองเทิง) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- 550,000 - 550,000 550,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18608 (ทล.23-โคกสาย-
หนองยูง-แวง-หนองหิน) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปสามแยกวัดป่าโคก
สาย) 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - 550,000 550,000 - ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18608 (ทล.23-โคกสาย-
หนองยูง-แวง-หนองหิน) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปบ้านแวง ม.13) 
จากบ้านหนองยูง) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - 550,000 - 550,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18608 (ทล.23-โคกสาย-
หนองยูง-แวง-หนองหิน) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปบ้านหนองยูง) 
จากบ้านแวง ม. 13 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - - 550,000 550,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18608 (ทล.23-โคกสาย-
หนองยูง-แวง-หนองหิน) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปบ้านแวง ม.13) 
จากบ้านหนองหิน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - 550,000 550,000 - ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สาย  รอ.ถ.
18608 (ทล.23-โคกสาย-
หนองยูง-แวง-หนองหิน) 
(จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.
เดิมไปบ้านหนองหิน) 
จากบ้านแวง ม. 13 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,0๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- -  550,000 550,000 ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

16 ซ่อมสร้างทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข รอ.ถ.18601 ช่วง 
(พลาญชัย  - เกล็ดล่ิน) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตหนา 0.04 เมตร กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร ตามแบบรูป
รายการท่ี อบต.หนองแวง
กำหนด 

- 3,500,000 - - 3,500,000 ซ่อมถนน 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนนท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ซ่อมสร้างทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข รอ.ถ.18602  
(บัว - ดู่) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 
1,100 เมตร ตามแบบรูป
รายการท่ี อบต.หนองแวง
กำหนด 

- 2,070,000 - - - ซ่อมถนน 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนนท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 จากข้างวัดบ้านโนน
แท่นไปบ้านบัว 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร ปูทับผิวคอนกรีตเดิมท่ี
ชำรุด ตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด 

- - 300,000 - - ปรับปรุงถนน 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนนท่ีประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้าน
บัว หมู่ท่ี 2 ถึงบ้านหนอง
นาสร้าง ต.เหนือเมือง 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
2๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - - 310,000 - ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนใน
หมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ท่ี 9 
จากบ้านเลขท่ี 126  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 4.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 8๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - - 496,000 - ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ภายในหมู่บ้าน บ้านเขวา 
หมู่ท่ี 10 จากหน้าวัดบ้าน 
เขวา ถึง โรงขนมนางลำดวน 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 4.๐๐ 
เมตร ยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 8๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - - 496,000 - ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ในหมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ท่ี 
13 จากศาลาประชาคม 
ถึงบ้านเลขท่ี 49  
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 
50 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 15๐ ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างกว้างตามสภาพพื้นท่ี 

- - - 100,000 - ถนน คสล. 
จำนวน ๑ เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 จากบ้านเลขท่ี 16 
ถึง บ้านเลขท่ี 18 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 
เมตร ปูทับผิวคอนกรีตเดิมท่ี
ชำรุด ตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด 

- - - 168,000 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 จากบ้านเลขท่ี 
118 ถึง บ้านเลขท่ี 52 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 
เมตร ปูทับผิวคอนกรีตเดิมท่ี
ชำรุด ตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด 

- - - - 168,000 เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 จากบ้านเลขท่ี 110 
ถึง บ้านเลขท่ี 55 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 380 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 425,600 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 จากบ้านเลขท่ี 149 
ถึง บ้านเลขท่ี 142 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 240 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 268,800 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 จากสี่แยกหน้าวัด
บ้านโนนแท่น ถึง โรงเรียน
บ้านโนนแท่น 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 392,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 จากบ้านเลขท่ี 77 
ถึง บ้านเลขท่ี 73 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 224,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 จากบ้านเลขท่ี 62 
ถึง บ้านเลขท่ี 16 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 280,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 จากบ้านเลขท่ี 83 
ถึง บ้านเลขท่ี 65 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - - 280,000 เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 จากบ้านเลขท่ี 109 
ถึง บ้านเลขท่ี 74 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 360 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 403,200 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 จากบ้านเลขท่ี 193 
ถึง บ้านเลขท่ี 27/1 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 365 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 408,800 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 จากบ้านเลขท่ี 102 
ถึง บ้านเลขท่ี 270 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 448,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 จากบ้านเลขท่ี 
119/1 ถึง บ้านเลขท่ี 99 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 280,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 จากบ้านเลขท่ี 33 
ถึง บ้านเลขท่ี 50 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 56,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 จากบ้านเลขท่ี 16 
ถึง บ้านเลขท่ี 57 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - - 112,000 เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 จากบ้านเลขท่ี 41 
ถึง บ้านเลขท่ี 24 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 112,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 จากสามแยกถึงที่นา
นายสมประสงค์ ขันสีมล 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 392,000 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 จากบ้านเลขท่ี 34 
ถึง ประตูวัด 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 224,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   ห น้ า  | 106 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 จากบ้านเลขท่ี 11 
ถึง บ้านดงยาง 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 1,120,000 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11  จากบ้านเลขท่ี 39 
ถึงบ้านเลขท่ี 25/1 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 280,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 จากบ้านเลขท่ี 11 
ถึงบ้านเลขท่ี 70 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 280,000 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12 จากบ้านเลขท่ี 26 
ถึง บ้านเลขท่ี 5 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 224,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12  จากบ้านเลขท่ี 79 
ถึงบ้านเลขท่ี 49 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 224,000 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13 จากบ้านเลขท่ี 55 
ถึงบ้านเลขท่ี 52 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 179,200 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13 จากบ้านเลขท่ี 
130 ถึง บ้านเลขท่ี 100 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 448,000 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14  จากบ้านเลขท่ี 55 
ถึงบ้านเลขท่ี 2 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 224,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14 จากบ้านเลขท่ี 24 
ถึงบ้านเลขท่ี 122 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 179,200 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15 จากบ้านเลขท่ี 
222 ถึง คูหนองยูง 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 360 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - 403,200 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15  จากบ้านเลขท่ี 
105 ถึงบ้านเลขท่ี 29 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 360 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 403,200 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

51 ขยายเขตถนนดินเพื่อ
การเกษตร บ้านขี้เหล็ก หมู่ท่ี 
9  จากท่ีนานายสมร 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ขยายเขตถนนดินเพื่อ
การเกษตร  ระยะทาง 
900 ม. กว้าง 4.00 ม.   

- - 300,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15 จากบ้านเลขท่ี 
222 ถึง คูหนองยูง 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 360 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - 403,200 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15  จากบ้านเลขท่ี 
105 ถึงบ้านเลขท่ี 29 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 360 เมตร ปูทับผิว
คอนกรีตเดิมท่ีชำรุด ตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด 

- - - - 403,200 เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 ขยายเขตถนนดินระหว่าง
หมู่บ้าน จากบ้านดู่ ม. 5 ถึง 
บ้านแวง หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
กว้าง 4.00 ม. (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - 800,000 - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
   1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ขยายเขตถนนดินระหว่าง
หมู่บ้าน จากหนองดู่ ม. 5 ถึง 
สามแยกบ้านฝาง-แวง 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,200 เมตร 
กว้าง 4.00 ม. (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - 400,000 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 ขยายเขตถนนดินรอบหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 จากบ้านนายทองพูล  
วงศ์สระคู ถึงสิ้นสุดเขตบ้านดู่
ทางออกไปบ้านบัว 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 
4.00 ม. (ตามแบบท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด) 

- - - - 150,000 เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 ขยายเขตถนนดินระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 จากที่นา
นางสาวโอภาษณ์  ศิริแสน ถึง 
แยกบายพาสโนนงาม 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,600 เมตร
กว้าง 4.00 ม.  (ตามแบบ
ท่ี อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - 450,000 - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
   1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 ขยายเขตถนนดิน หมู่ท่ี 7 
จากแยกป่ายูคาถึงแยกบ้าน
จอมศรี 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 
4.00 ม.   (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - 200,000 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

59 ขยายเขตถนนดิน หมู่ท่ี 7 
จากบ้านเลขท่ี 184 ถึง 
หนองโพด 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 
4.00 ม.   (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - - 200,000 เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 ขยายเขตถนนดิน หมู่ท่ี 8 
จากบ้านจอมศรี ถึงบ้านหนอง
ยูง 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 500 เมตรกว้าง 
4.00 ม.    (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
   1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 ขยายเขตถนนดิน หมู่ท่ี 9 
จากแยกที่นานายไสว พัน
ทะนา ถึงห้วยดอนบาก 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 350 เมตร กว้าง 
4.00 ม.   (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - 150,000 - - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 ขยายถนนดินรอบหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 10 จากบ้านเลขท่ี 4 - 59 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 
4.00 ม.   (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - 200,000 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

63 ขยายเขตถนนดิน หมู่ท่ี 10 
จากซอย 1 ถึงป่าช้า 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 700 เมตร กว้าง 
4.00 ม.   (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - 250,000 - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
   1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 ขยายเขตถนนดิน หมู่ท่ี 13 
จากโรงเรียนบ้านแวง ถึงสาม
แยกแวง -ดู ่

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 1,400 เมตร 
กว้าง 4.00 ม. (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - - 500,000 เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 ขยายเขตถนนดิน หมู่ท่ี 13 
จากบ้านเลขท่ี 130 ถึงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 250 เมตรกว้าง 
4.00 ม. (ตามแบบท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด) 

- - - 100,000 - เชิงปริมาณ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ร้อยละ 80 
 

ประชาชนได้รับ
บริการการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

66 ขยายเขตถนนดิน หมู่ท่ี 15 
จากถนนเส้นอู่วรรณไทย ถึง
นานางสมร ชอุ่มเกตุ 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 
4.00 ม. (ตามแบบท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด) 

- - - 250,000 - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
   1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ขยายเขตถนนดิน หมู่ท่ี 15 
จากนานางเกรียง สร้อยจิต 
ถึง นานางฉวีวรรณ ปัญญัง 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 
4.00 ม. (ตามแบบท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด) 

- - - 200,000 - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

68 ลงลูกรังถนน บ้านขี้เหล็ก หมู่
ท่ี 9 จากบ้านเลขท่ี 81 ถึงท่ี
นานายทองเดิน โพธิกะ 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง  500 เมตร 
กว้าง 4.00 ม. (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - 200,000 - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

69 ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หมู่
ท่ี 9 จากบ้านขี้เหล็ก ถึง บ้าน
จอมศรี หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง  1,000 เมตร 
กว้าง 4.00 ม. (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - - 300,000 ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
   1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 เสริมดินคันทางพร้อมลงลูกรัง
ถนน หมู่ท่ี 9 ถนนข้างบ้าน
นางลำดวน ถึงท่ีนานายสุด 
ผาฤพล  

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง  500 เมตร 
กว้าง 4.00 ม. (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

71 ลงลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ท่ี 
10 จากที่นานายคำผม อนุ
นิวัฒน์ ถึง ท่ีนานายลำดวน  
วันนิจ 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง  3,000 เมตร 
กว้าง 4.00 ม. (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

72 ขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
หมู่ท่ี 13 จากบ้านเลขท่ี 
130 ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ระยะทาง  250 เมตร 
กว้าง 4.00 ม. (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด) 

- - - 150,000 - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
   1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทาง
หลวงท้องถิ่น หมายเลข 
รอ.ถ. 18602 ช่วง กม.
ท่ี 6+650  ถึง กม.ท่ี 
6+500 (ขี้เหล็ก – บ้าน
แวง) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย 
0.50 เมตร 
รายละเอียดอื่นให้
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
แวงกำหนด 

- 455,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

74 โครงการยกระดับและ
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข รอ.ถ.18607 
ช่วง กม.ที่ 0+450 ถึง 
กม.ท่ี 1+030 (บ้าน
หนองเทิง - บายพาสฯ) 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
580.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดอื่นให้
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
แวงกำหนด 

- 370,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
   1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการยกระดับและ
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข รอ.ถ.18606 
ช่วง กม.ที่ 2+490 ถึง 
กม.ท่ี 3+440 (บ้านเวง - 
บายพาสฯ) 

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
950.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
รายละเอียดอื่นให้
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
แวงกำหนด 

- 354,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

76 โครงการยกระดับและ
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข รอ.ถ.18605 
ช่วง กม.ที่ 0+400 ถึง 
กม.ท่ี 1+610 (บ้านเวง - 
บายพาสฯ) 

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 
1,210.00 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร 
รายละเอียดอื่นให้
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
แวงกำหนด 

- 497,000 - - -    

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
   1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลาดยางทาง
หลวงท้องถิ่น หมายเลข 
รอ.ถ.18601 (ซ่อมปะ
ผิวท่ีชำรุด) 

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ช่วง กม.ที่ 7+960 ถึง 
กม.ท่ี 8+800 (บ้าน
หนองหิน-บ้านฝาง) 
และช่วง กม.ที่ 9+700 
ถึง กม.ท่ี 12+200 
(บ้านฝาง - บ้านเกล็ด
ลิ่น) ระยะทางรวม 
3.340 กิโลเมตร 
รายละเอียดอื่นให้
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
แวงกำหนด 

- 330,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
80  มีถนนใช้
สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
   1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน 2 ชั้น ใต้ถุน
โล่ง 

เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน อาคาร 
2 ชั้นใต้ถุนโลง ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 16 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.หนองแวง
กำหนด 

- - 1,500,000 - - มีสถานท่ีทำงาน
ร้อยละ 90 

มีอาคารเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

กองช่าง 

79 โครงการต่อเติม/ปรังปรุง
อาคารสำนักงาน อบต.
หนองแวง 

เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ดำเนินการต่อเติมห้อง
ทำบริเวณด้านข้างห้อง
กองคลัง ขนาด กว้าง 5 
เมตร ยาว 8 เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.หนองแวงกำหนด 

- - 500,000 - - มีสถานท่ีทำงาน
ร้อยละ 90 

มีอาคารเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

กองช่าง 

80 ปรับปรุงผิวจราขนถนน
ดินเพื่อการเกษตร (ลง
ลูกรังเสริมผิวจราจร) สาย
บ้านฝาง หมู่ท่ี 12 ถึง
บ้านจ่าเหลา ตำบลจังหาร 

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้มีถนน
สำหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง  900 เมตร 
กว้าง 4.00 ม. (ตาม
แบบท่ี อบต.หนองแวง
กำหนด) 

- 196,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80  มีถนน
ใช้สัญญาท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีถนนท่ีมี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม จำนวน 80  โครงการ - - - 9,972,000 10,329,600 17,022,800 11,463,200 - - - 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
 1.3  แผนงานพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบประปาหนอง
เทิง 
 
 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
ให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหนองเทิง 
หมู่ท่ี 6  

- 160,000 - - - ปรับปรุงระบบ
ประปา จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค ภายใน
ตำบลหนองแวง 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
ให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค
ภายในพื้นท่ีตำบล
หนองแวง  
อุดหนุนประปา
ส่วนภูมิภาค 

- - 1,000,000 - 1,000,000 ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 20 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม จำนวน           โครงการ - - - 160,000 1,000,000 - 1,000,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวัยรุ่น วัยใส รัก
อย่างไรไม่ให้เสี่ยงป้องกัน
ท้องไม่พร้อม 

1.เพื่อฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันการท้องไม่พร้อม 
2.เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้เรื่องเพศศึกษา
และการเข้าสังคม 

เยาวชนในพื้นท่ี
ตำบลหนองแวง 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมร้อย
ละ 90 เข้าใจ
เรื่องเพศศึกษา 

เยาวชนมีความรู้ 
การป้องกันการท้อง
ไม่พร้อมและการเข้า
สังคมตลอดจนมี
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความตระหนัก
และองค์ความรู้เรื่อง
บทบาทและคุณค่าของ
ความเป็นชายหญิงใน
สังคมพัฒนาการทาง
เพศ การจัดการอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุ่น 

วัยรุ่น/เยาวชนใน
ตำบลหนองแวง 
ท้ัง 15 หมูบ่้าน 

- - 30,000 30,000 30,000 วันรุ่น/เยาวชนมี
ความรู้เรื่องเพศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 

วัยรุ่น/เยาวชนมี
ความตระหนักและ
องค์ความรู้เรื่อง
บทบาทและคุณค่า
ของความเป็นชาย
หญิงในสังคม
พัฒนาการทางเพศ 
การจัดการอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของวัยรุ่น 

สำนักงานปลัด 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถของ  
อสม. ภายในตำบล
หนองแวง 

จัดกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพให้ อสม. 
จำนวน 220 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 อสม.ร้อยละ 90 
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่ม
ความรู้ 

อสม.มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการป้องกันและ
ควบคุมเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซ้ือ
ทรายอะเบท 
น้ำยาเคมี น้ำมัน 
ในการพ่นหมอก
ควัน 

- - 100,000 100,000 100,000 ป้องกันการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกร้อย
ละ 80 

ป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ก
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี 

เพื่อให้สุนัข-แมว ได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

จัดกิจกรรมฉีด 
วัคซีนให้สุนัขและ 
แมวในเขต 
ตำบลหนองแวง 
จำนวน 1,020 

ตัว 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 เชิงปริมาณ 
-สุนัขและแมว
จำนวน 1,020 
ตัว 
เชิงคุณภาพ 
สุนัขและแมว
ได้รับวัคซีน 

สุนัข-แมว  
ได้รับการ 
ฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 
บ้านแวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 2 
บ้านบัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 3 
บ้านโนนแท่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 4 
บ้านเกล็ดล่ิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 5 
บ้านดู่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 6 
บ้านหนองเทิง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 7 
บ้านหนองยูง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 8 
บ้านจอมศรี 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 9 
บ้านขี้เหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 10 
บ้านเขวา 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 11 
บ้านหนองหิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 12 
บ้านฝาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 13 
บ้านแวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

19 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 14 
บ้านโคกสาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

20 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 15 
บ้านพลาญชัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
มีสุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

รวม จำนวน   20    โครงการ - - - 360,000 620,000 620,000 620,000 - - - 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานสภาเด็ก
และเยาวชนในเขต
ตำบล 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานสภา
เด็กและเยาวชน
ในเขตตำบลหนอง
แวง 

- - 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
-สนับสนุน
กิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 
-มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

การดำเนินงาน 
สภาเด็กและ 
เยาวชนใน 
เขตตำบล 

กองสวัสดิการฯ 

2 สนับสนุนการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตำบลหนองแวง 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตำบลหนองแวง 

ศูนย์พัฒนา 
ครอบครัวใน 
ชุมชน 
จำนวน 1 ศูนย์ 

- - 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
-จัดต้ังศูนย์
พัฒนา
ครอบครัว  
จำนวน 1 ศูนย์ 
 

ดำเนินงาน 
ศูนย์พัฒนา 
ครอบครัวใน 
ชุมชนตำบล 
หนองแวง 

กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ด้อย 
โอกาสตำบลหนองแวง 

เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ด้อยโอกาส 
ในเขตตำบล 

กิจกรรม 
สงเคราะห์ 
ช่วยเหลือผู้ด้อย 
โอกาสในตำบล 

- - 40,000 40,000 40,000 เชิงปริมาณ 
-ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
สงเคราะห์ ร้อย
ละ 100 
-ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแล 

ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการดูแล 

กองสวัสดิการฯ 

รวม จำนวน    3     โครงการ - - - - 80,000 80,000 80,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ 
หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า 
 
 

เพื่ออบรมและให้ความรู้
การฝึกอาชีพให้กับผู้
พิการในตำบลหนองแวง 

1.จัดกิจกรรม
อบรมอาชีพพรม
เช็ดเท้า ตำบล
หนองแวง 
2. จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท้ังตำบลไม่น้อย
กว่าจำนวน 45 
คน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
-ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 60 
คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมี
รายได้เสริม 

ผู้พิการได้รับ 
ความรู้การฝึก 
อาชีพมีศักยภาพ 
เพิ่มมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพแก่ประชาชน
หลักสูตรการสานตะกร้า
จากพลาสติก 

เพื่อส่งเสริมเพิ่มทักษะ
อาชีพศักยภาพให้กับ
ประชาชน 

1.จัดกิจกรรม
อบรมอาชีพการ
สานตะกร้า 
ตำบลหนองแวง 
2. จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท้ังตำบลไม่น้อย
กว่าจำนวน 45 
คน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
-ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 60 
คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมี
รายได้เสริม 

ประชาชนได้รับ 
ความรู้การฝึก 
อาชีพมีศักยภาพ 
เพิ่มมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ให้กับประชาชน 
 
 

เพื่ออบรมและให้
ความรู้การฝึกอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
ตำบลหนองแวง 

1.จัดกิจกรรม
อบรมอาชีพทำพาน
บายศรี ขันหมาก
เบ็ง ตำบลหนอง
แวง 
2. จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท้ังตำบลไม่น้อย
กว่าจำนวน 60 
คน 

- - 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ 
-ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 60 
คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมี
รายได้เสริม 

ประชาชนได้รับ 
ความรู้การฝึก 
อาชีพให้กับ 
ประชาชนใน 
ตำบลหนองแวง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทักษะความสามารถ
ให้กับกลุ่มสตรี 

จัดอบรมและศึกษา
ดูงานพัฒนา
ศักยภาพให้กลุ่ม
สตรี จำนวน 45 
คน 

- 50,000 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ 
สตรีเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 45 คน 
เชิงคุณภาพ 
สตรีมีความรู้
ความสามารถ
พร้อมช่วยเหลือ
สังคม 

มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถส่งผล
ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ  

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมสานรักผู้สูง
วัยสายใยชุมชน 

เพื่อเป็นการสานรัก
สานสายใยดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

1.จัดอบรมสานรัก 
ผู้สูงวัยสายใย 
ชุมชน 
2.ผู้เข้าร่วมอบรม 
ไม่น้อยกว่าจำนวน 
600 คน 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
-ผู้เข้าร่วมอบรม 
จำนวนไม่น้อย
กว่า 600 คน 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแล 

ดูแลส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูง 
อายุท้ังด้าน 
ร่างกายและ 
จิตใจ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม จำนวน   5   โครงการ - - - 120,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4  แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล
หนองแวง (สัจจะวันละ 
1 บาท) 

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการสร้าง
ความเข็มแข็งของ
ชุมชนและชุมชน
พึ่งตนเอง 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลหนองแวง 
จำนวน 1 กลุ่ม 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ 
-จัดต้ังกองทุน
สวัสดิการ
จำนวน 1 กลุ่ม 
เชิงคุณภาพ 
-มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สร้างความเข็ม 
แข็งของชุมชน 
และชุมชน 
พึ่งตนเอง 

กองสวัสดิการฯ 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุตำบล
หนองแวง 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ
ในเขตตำบล 

กิจกรรมมอบเบ้ีย 
ยังชีพให้กับ 
ผู้สูงอายุ  
 

- 10,449,600 10,500,000 10,500,000 10,500,000 เชิงปริมาณ 
-ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพ ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้สูงอายุมี 
คุณภาพชีวิตท่ี 
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ความพิการผู้พิการ
ตำบลหนองแวง 
 
 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้พิการใน
เขตตำบล 

กิจกรรมมอบเบ้ีย 
ยังชีพให้กับผู้ 
พิการ  
 

- 2,169,200 2,200,000 2,200,000 2,200,000 เชิงปริมาณ 
-ผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพ ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้พิการมี 
คุณภาพชีวิตท่ี 
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที3่  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบล
หนองแวง 
 
 

เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้ป่วย
เอดส์ในเขตตำบล 

กิจกรรมมอบเบ้ีย 
ยังชีพให้กับผู้ป่วย

เอดส์  
 

- 72,000 72,000 72,000 72,000 เชิงปริมาณ 
-ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบ้ียยังชีพ 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับสวัสดิการ 

ผู้ป่วยเอดส์มี 
คุณภาพชีวิตท่ี 
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

5 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.หนองแวง 

เพื่อสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.หนอง
แวง 

สมทบกองทุนฯ 
จำนวน 1 
กองทุน 

- 160,000 160,000 160,000 160,000 สนับสนุน
งบประมาณปีละ 
1 ครั้ง 

มีงบประมาณในการ
จัดโครงการ 

สำนักงานปลัด 

รวม จำนวน  5 โครงการ - - - 12,950,800 13,032,000 13,032,000 13,032,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริการจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการค่ายพลังต้นกล้า
อาสาทำดีเพ่ือแผ่นดิน 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องยา
เสพติด 

1.จัดกิจกรรม
ค่าย 

พลังต้นกล้าอาสา
ทำดี 

 

- 20,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-เยาวชนได้รับ
ความรู้ 

เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน 
เรื่องยาเสพติด 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการรวมน้ำใจต้านภัย
หนาวตำบลหนองแวง 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาวในเขต
ตำบลหนองแวง 

จัดหาผ้าห่มมอบ
ให้ผู้ประสบภัย
หนาวในเขต 
ตำบลหนองแวง 

- - 100,000 100,000 100,000 ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือร้อย
ละ 80 ของผู้
ได้รับผลกระทบ 

ผู้ประสบภัย 
ได้รับความ 
ช่วยเหลือ 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุท่ี
จะเกิดขึ้นบนท้องถนน 

จัดทำโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาล
ปีใหม่  

- 15,000 50,000 50,000 50,000 ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนร้อยละ 70 

ประชาชนมี 
ความปลอดภัย 
อุบัติเหตุลดลง 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุท่ี
จะเกิดขึ้นบนท้องถนน 

จัดทำโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาล
สงกรานต์ 

- 15,000 50,000 50,000 50,000 ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนร้อยละ 70 

ประชาชนมี 
ความปลอดภัย 
อุบัติเหตุลดลง 

สำนักงานปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริการจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 
 

เพื่อจัดให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ดำเนินการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยโดย
การแจกจ่ายน้ำใน
เขตพื้นท่ีประสบ
ภัย 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

ผู้ประสบภัย 
ได้รับความ 
ช่วยเหลือ 

สำนักงานปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกำลัง
หลักการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

จัดต้ังอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 
จำนวน 30 คน 

- 50,000 100,000 100,000 100,000 อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
เรือน(อปพร.) 
เพิ่มขึ้น 30 คน 

มีอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน 
เพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมรู้ทัน
อัคคีภัยและภัยพิบัติตำบล
หนองแวง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชน ให้เกิดความรู้
ในการป้องกันอัคคีภัย 

จัดอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ผู้เข้าร่วม
อบรม 50 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม จำนวน 
50 คน มี
ความรู้ในการ
ระงับอัคคีภัย 

ประชาชนมี 
ความรู้ในการ 
ป้องกัน 
อัคคีภัย 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   ห น้ า  | 136 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริการจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูและ
เพิ่มศักยภาพสำหรับผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบี้ยงต้น 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ และฝึก
ทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการ
กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถ
ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
อุบัติเหตุได้อย่างถูกวิธี
และทันท่วงที  

ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ
กู้ภัย จำนวน 20  
คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ด้านการ
ปฏิบัติพยาบาลเบี้อง
ต้น 

สำนักงานปลัด 

9 โครงการเยาวชนต้นกล้า 
อาสาป้องกันอัคคีภัย 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือดับเพลิงและ
การดับเพลิงเบื้องต้น 

1.จัดกิจกรรม 
อบรมให้ 
ความรู้แก่เยาวชน 
2.ผู้เข้าร่วม  
จำนวน40คน 
 

- - 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จำนวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ 
-เยาวชนได้รับ
ความรู้ 

เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน 
การดับเพลิง 

สำนักงานปลัด 

10 โครงการอบรมทีมกู้ชีพ 
กู้ภัย 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและฝึก
ทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพกู้ 

ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ
กู้ภัย จำนวน 20 
คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความสามารถ 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริการจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการฝึกอบรมป้องกันการ
จมน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีตำบลหนองแวงมี
ความรู้ความปลอดภัย
ทางน้ำและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

ประชาชนในพื้นท่ี  - 30,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีเข้า
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความสามารถ 

สำนักงานปลัด 

12 โครงการอบรมเยาวชนให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนตระหนัก
ถึงโทษของยาเสพติด  

เยาวชนในเขต
ตำบลหนองแวง  

- - 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-เยาวชนได้รับ
ความรู้ 

เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน 
เรื่องยาเสพติด 

สำนักงานปลัด 

13 อุดหนุนโครงการบำบัด
ฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติดใน
ระบบสมัครใจและการฝึก
อาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู  

เพื่อสนับสนุนบำบัด
ฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติด
ในระบบสมัครใจและ
การฝึกอาชีพผู้ผ่านการ
บำบัดฟื้นฟู 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 

- 130,000 - - - สนับสนุน
งบประมาณปีละ 
1 ครั้ง 

มีงบประมาณในการ
จัดโครงการ 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริการจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อุดหนุนโครงการฝึกอบรม
จัดต้ังชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 

- - 20,000 20,000 20,000 สนับสนุน
งบประมาณปีละ 
1 ครั้ง 

มีงบประมาณในการ
จัดโครงการ 

สำนักงานปลัด 

15 อุดหนุนโครงการจัดหาชุด
ตรวจหาสารเสพติดและ
อุปกรณ์ตามแผนปฏิบัติการ 
“ยุทธการสาเกตนคร” 
กวาดล้างยาเสพติด  

เพื่อสนับสนุนโครงการ
จัดหาชุดตรวจหาสาร
เสพติดและอุปกรณ์ตาม
แผนปฏิบัติการ 
“ยุทธการสาเกตนคร” 
กวาดล้างยาเสพติด 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 

- - 8,000 8,000 8,000 สนับสนุน
งบประมาณปีละ 
1 ครั้ง 

มีงบประมาณในการ
จัดโครงการ 

สำนักงานปลัด 

รวม จำนวน 15   โครงการ - - - 310,000 728,000 728,000 728,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนอง
แวง 

เพื่อให้ได้รับพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

1 ครั้ง/ปี 
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กร้อยละ 90 
มีอารมณ์และ
สติปัญญาดี 

เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันทักษะ
พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้มีสติปัญญาท่ีดี 

1 ครั้ง/ปี 
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กร้อยละ 90 
มีพัฒนาการท่ีดี 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สนองนโยบายของ
รัฐบาล 

1 ครั้ง/ปี  
เด็กในเขต อบต. 
หนองแวง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กร้อยละ 90 
มีอารมณ์และ
สติปัญญาดี 

เด็กมีพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์และ
สติปัญญาท่ีดี 

กองการศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง 
(รายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แวง (รายหัว) 

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแวง 

- 68,000 64,600 70,000 70,000 อบต. สามารถ
จ่ายค่าการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ร้อยละ 100 

เด็กมีพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์และ
สติปัญญาท่ีดี 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาง 
(รายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฝาง (รายหัว) 

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฝาง 

- 120,700 136,000 140,000 150,000 อบต. สามารถ
จ่ายค่าการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ร้อยละ 100 

การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่(ราย
หัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดู่ (รายหัว) 

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดู่ 

- 62,900 59,500 60,000 65,000 อบต. สามารถ
จ่ายค่าการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ร้อยละ 100 

การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง (ค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แวง (รายหัว) 

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแวง 

- 14,680 16,950 17,000 18,000 อบต. สามารถ
จ่ายค่าการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ร้อยละ 100 

การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาง (ค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฝาง  

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฝาง 

- 39,550 50,850 52,000 55,000 อบต. สามารถ
จ่ายค่าการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ร้อยละ 100 

การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ (ค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดู่  

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดู่ 

- 24,860 20,340 22,000 25,000 อบต. สามารถ
จ่ายค่าการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ร้อยละ 100 

การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง
(ค่าอาหารกลางวัน)  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
กลางวันสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแวง 

- 250,000 187,000 190,000 200,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาง
(ค่าอาหารกลางวัน)  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
กลางวันสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านฝาง 

- 600,000 394,000 400,000 400,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่
(ค่าอาหารกลางวัน)  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
กลางวันสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดู่ 

- 300,000 172,000 175,000 180,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

13 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) ของโรงเรียนบ้าน
โนนแท่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
กลางวันสำหรับโรงเรียน
ในเขตตำบลหนองแวง 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน
ของโรงเรียน 

- 308,000 280,000 290,000 300,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

14 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) ของโรงเรียนบ้าน
แวงวิทยา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
กลางวันสำหรับโรงเรียน
ในเขตตำบลหนองแวง 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน
ของโรงเรียน 

- 368,000 340,000 350,000 350,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) ของโรงเรียนบ้าน
ขี้เหล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
กลางวันสำหรับโรงเรียน
ในเขตตำบลหนองแวง 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน
ของโรงเรียน 

- 308,000 300,000 320,000 320,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

16 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) ของโรงเรียนบ้าน
หนองยูง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
กลางวันสำหรับโรงเรียน
ในเขตตำบลหนองแวง 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน
ของโรงเรียน 

- 50,000 496,000 500,000 500,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

17 โครงการตอบปัญหาธรรมะ เพื่อส่งเสริมด้านพุทธ
ศาสนาให้ประชาชน 
เยาวชนในตำบลหนอง
แวง 

1.จัดกิจกรรม 
ตอบปัญหา 
ธรรมะตำบล 
หนองแวง 
2.จำนวนเข้าร่วม 
กิจกรรมท้ังตำบล  

- 35,000 35,000 35,000 35,000  ประชาชน
เยาวชนได้สืบ
ทอดงาน
ประเพณี 

ส่งเสริมด้าน 
พุทธศาสนาให้ 
ประชาชน  
เยาวชนใน 
ตำบลหนอง 
แวง 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการอาหารเสริมนม
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแวง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารเสริม สำหรับ
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
ในเขตตำบลหนองแวง 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน 

- 78,000 69,000 70,000 70,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

19 โครงการอาหารเสริมนม
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านฝาง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารเสริม สำหรับ
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
ในเขตตำบลหนองแวง 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน 

- 156,000 144,000 145,000 150,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

20 โครงการอาหารเสริมนม
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านดู่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารเสริม สำหรับ
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
ในเขตตำบลหนองแวง 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน 

- 81,900 64,000 65,000 70,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

21 โครงการอาหารเสริมนม
สำหรับนักเรียนโรงเรียน
บ้านแวงวิทยา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารเสริม สำหรับ
เด็กนักเรียนในเขตตำบล
หนองแวง 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน 

- 179,400 153,000 160,000 160,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

22 โครงการอาหารเสริมนม
สำหรับนักเรียนโรงเรียน
บ้านโนนแท่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารเสริม สำหรับ
เด็กนักเรียนในเขตตำบล
หนองแวง 

ตลอดปีการศึกษา
ของ เด็กนักเรียน 

- 150,150 132,000 140,000 140,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการอาหารเสริมนม
สำหรับนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองยูง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารเสริม 
สำหรับเด็กนักเรียนใน
เขตตำบลหนองแวง 

ตลอดปี
การศึกษาของ 
เด็กนักเรียน 

- 150,150 223,000 230,000 230,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

24 โครงการอาหารเสริมนม
สำหรับนักเรียนโรงเรียน
บ้านขี้เหล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารเสริม 
สำหรับเด็กนักเรียนใน
เขตตำบลหนองแวง 

ตลอดปี
การศึกษาของ 
เด็กนักเรียน 

- 243,750 138,000 140,000 140,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเนื่อง 

กองการศึกษา 

รวม จำนวน  24  โครงการ - - - 3,659,040 3,545,240 3,641,000 3,698,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการงานประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลหนองแวงได้สืบ
ทอดงานประเพณีและ
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในวันลอยกระทง
ตำบลหนองแวง 
ให้ประชาชนเข้า 
ร่วมกิจกรรม 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้สืบ
ทอดงาน
ประเพณี 

ประชาชนในตำบล
หนองแวงได้สืบทอด 
งานประเพณีและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

2 โครงการงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลหนองแวงได้สืบ
ทอดงานประเพณีและ
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรม
ประเพณีบุญ 
บั้งไฟตำบลหนอง
แวง ให้ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

- 80,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้สืบ
ทอดงาน
ประเพณี 

ประชาชนในตำบล
หนองแวงได้สืบทอด 
งานประเพณีและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

3 โครงการงานประเพณีทอด
ข้าวสาร 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลหนองแวงได้สืบ
ทอดงานประเพณีและ
วัฒนธรรม 

1.จัดกิจกรรม 
ทอดข้าวสาร  
ตำบลหนองแวง  
2.จำนวนผู้ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ท้ังตำบล  

- 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนได้สืบ
ทอดงาน
ประเพณี 

ประชาชนใน 
ตำบลหนอง 
แวงได้สืบทอด 
งานประเพณี 
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดหนองแวงเกมส์ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายในชุมชน สร้าง
ความสามัคคี 

ประชาชนเข้าร่วม 
กิจกรรมโครงการ 
แข่งขันกีฬา 

- 100,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการออกกำลัง 

กองการศึกษา 

5 อุดหนุนโครงการงานปีใหม่
และกาชาด 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมกาชาดจังหวัด 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ทุกภาคส่วนร้อย
ละ 80 ได้ร่วม
กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้ร่วม
กิจกรรม 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด  

เพื่อสนับสนุนโครงการ
ประเพณีบุญผะเหวด 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกภาคส่วนร้อย
ละ 80 ได้ร่วม
กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้ร่วม
กิจกรรม 

กองการศึกษา 

7 อุดหนุนโครงการประเพณี
สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป  

เพื่อสนับสนุนโครงการ
สมมาน้ำคืนเพ็งเส็ง
ประทีป 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ทุกภาคส่วนร้อย
ละ 80 ได้ร่วม
กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้ร่วม
กิจกรรม 

กองการศึกษา 

รวม จำนวน   7   โครงการ - - - 405,000 475,000 475,000 475,000 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4.3  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการวิถีชาวนาไทยกับ
ควายไถนา(บุญคูณลาน) 

เพื่อสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
พิธีกรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.จัดกิจกรรมบุญ 
คูณลานข้าวตำบล 
หนองแวง 
2.จำนวนผู้ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ท้ังตำบล  

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนและ 
เยาวชนได้สืบ
ทอดงานระเพณี 

ส่งเสริมด้าน 
พุทธศาสนาให้ 
ประชาชน  
เยาวชนใน 
ตำบลหนอง 
แวง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม จำนวน    1    โครงการ - - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการผลิต
ปุ๋ยหมัก 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การผลิตปุ๋ยหมัก 

หมู่ท่ี 1 – 15 
ตำบลหนองแวง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 
50 มีความรู้ใน
การผลิตปุ๋ย 

ประชาชนมีความ 
รู้ในการผลิตปุ๋ย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการศูนย์เรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจำตำบลหนองแวง 

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และ
เผยแพร่แนว
พระราชดำริเรื่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บ้านหนองเทิง 
หมู่ท่ี 6 

- 76,000 76,000 76,000 76,000 มีแหล่งเรียนรู้
จำนวน 1 แห่ง 

มีแหล่งเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการประชาอาสาปลูก
ป่า 800 ล้านกล้า 80 
พรรษามหาราชินี 

เพื่อน้อมนำแนว
พระราชดำริมาเป็น
กรอบแนวทางในการ
ฟื้นฟูป่าและระบบ
นิเวศน์ 

บ้านจอมศรี หมู่ท่ี 
8 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 มีป่าเพ่ิมขึ้นใน
เขตตำบลหนอง
แวงร้อยละ 20  

มีป่าเพ่ิมขึ้นในเขต
ตำบลหนองแวง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

4 โครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากหญ้า
แฝก 

หมู่ท่ี 1 – 15 
ตำบลหนองแวง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
ตำบลใช้หญ้า
แฝกเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากหญ้า
แฝก 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่ม 
ยุวเกษตร 

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
กลุ่มเยาวชนในเขต
ตำบลหนองแวงได้
เรียนรู้เรื่องการเกษตร 

โรงเรียนในเขต
ตำบลหนองแวง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนได้รับ
ความรู้เรื่อง
การเกษตร ร้อย
ละ 90 

นักเรียนได้รับความรู้
เรื่องการเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชใน
ข้าว 

เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชใน
ข้าว 

หมู่ท่ี 1 – 15 
ตำบลหนองแวง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ไร่นาปราศจาก
ศัตรูพืชร้อยละ 
50 

ป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืชในนาข้าว 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

7 โครงการออกระเบียบห้าม
ใช้สารเคมีในการเกษตรใน
ชุมชนและสร้างชุมชน
ต้นแบบ 

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
เกษตรเลิกใช้สารเคมีใน
การเกษตร 1 หมู่บ้าน
ต้นแบบ 

หมู่ท่ี 1 – 15 
ตำบลหนองแวง 

- - 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรร้อยละ 
50 ลดการใช้
สารเคมี 

เกษตรเลิกใช้สารเคมี
ในการเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

8 โครงการศึกษาผลกระทบ
ข้างเคียงในการใช้สารเคมี 

เพื่อเรียนรู้ถึงผลกระทบ
ของสารเคมีต่อ
การเกษตร 

หมู่ท่ี 1 – 15 
ตำบลหนองแวง 

- - 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรร้อยละ 
90 ได้ทราบ
ผลข้างเคียงของ
สารเคมี 

เกษตรกรมีความรู้ถึง
ผลกระทบของ
สารเคมี 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

9 โครงการพัฒนาเกษตรกร
ต้นแบบด้านอินทรีย์ครบ
วงจร 

เพื่อให้มีเกษตรกร
ต้นแบบด้านเกษตร
อินทรีย์หมู่บ้านละ 1 
กลุ่ม 

หมู่ท่ี 1 – 15 
ตำบลหนองแวง 

- - 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมี
พัฒนาการด้าน
เกษตรอินทรีย์
ร้อยละ 50 

เกษตรมีต้นแบบด้าน
เกษตรอินทรีย์ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

10 โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรรมอินทรีย์ 

เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ประจำ
ตำบลหนองแวง 

หมู่ท่ี 1 – 15 
ตำบลหนองแวง 

- - 100,000 100,000 100,000 มีศูนย์ประจำ
ตำบลหนองแวง
ร้อยละ 100 

เกษตรกรมีศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

11 โครงการสร้างระบบ
ชลประทานในไร่นาเกษตร
ต้นแบบ 

เพื่อสร้างระบบ
ชลประทานในแปลง
เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ
ประจำตำบลหนองแวง 

บ้านโนนแท่น หมู่
ท่ี 3, บ้านหนอง
เทิง หมู่ท่ี 6 

- - 100,000 100,000 100,000 มีระบบ
ชลประทานในไร่
นาร้อยละ 10  

มีระบบชลประทาน
ในไร่นา 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

แบบ ผ.02 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   ห น้ า  | 151 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดบ่อน้ำเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นมี่
น้ำใช้เพื่อการเกษตรท่ี
เพียงพอและยั่งยืน 

หมู่ท่ี 1 – 15 
ตำบลหนองแวง 

- 1,520,000 500,000 500,000 500,000 พื้นท่ีตำบลหนอง
แวงร้อยละ 80 
มีน้ำใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ตลอดท้ังปี 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

13 โครงการจัดต้ังกองทุนปุ๋ย
อินทรีย์ 

เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดตั้ง
กองทุนปุ๋ยอินทรีย์
ประจำตำบลหนองแวง 

หมู่ท่ี 1 – 15 
ตำบลหนองแวง 

- - 200,000 200,000 200,000 มีกองทุนปุ๋ยใน
ตำบลร้อยละ 
90 

มีทุนสำหรับการ
ดำเนินการ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

14 โครงการตั้งกลุ่มเกษตร
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ประจำ
ตำบลหนองแวง 

เพื่อรวมกลุ่มเกษตรที่
ผลิตข้าวอินทรีย์ 

หมู่ท่ี 1 – 15 
ตำบลหนองแวง 

- - 100,000 100,000 100,000 เกษตรสามารถ
รวมกลุ่ม
จำหน่ายสินค้า
ได้ร้อยละ 50 

เกษตรกรสามารถจำ
หน่วยสินค้าได้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

15 โครงการจัดซ้ือชุดวิเคราะห์
หาแร่ธาตุอาหารในดิน 

เพื่อให้มีอุปกรณ์สำหรับ
วิเคราะห์หาแร่ธาตุ
อาหารในดิน 

อบต.หนองแวง - - 5,000 5,000 5,000 มีอุปกรณ์
ตรวจหาธาตุใน
ดินจำนวน 1 
เครื่อง 

มีอุปกรณ์ตรวจหา
ธาตุในดิน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

16 โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี 

เพื่อให้เกษตรกรตำบล
หนองแวงได้มีข้าวพันธุ์ดี
ไว้ขยายพันธุ์ 

เกษตรกร หมู่ท่ี 1 
– 15 
ตำบลหนองแวง 

- - 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมีข้าว
สำหรับ
ขยายพันธุ์ร้อย
ละ 90 

มีข้าวสำหรับ
ขยายพันธุ์ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการอบรมและการศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ีโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และ
กลุ่มเกษตรกรตำบลหนอง
แวง 

ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี และ
กลุ่มเกษตรกร 
ตำบลหนองแวง 

- - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
นำหลักปรัชญาฯ
มาใช้ดำรงชีวิต 

กลุ่มเป้าหมายน้อม
นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดำรงชีวิต 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

18 โครงการฝึกอบรมผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ตำบลหนองแวง 

เพื่อรวมกลุ่มเกษตรที่ผลิต
ข้างอินทรีย์ 

เกษตรกร หมู่ท่ี 1 
-15 ตำบลหนอง
แวง 

- - 100,000 100,000 100,000 เกษตรสามารถ
รวมกลุ่มจำหน่าย
สินค้าได้ร้อยละ 
50 

เกษตรสามารถ
จำหน่ายสินค้าได้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

19 โครงการขุดลอกหนองกอก 
หมู่ท่ี 6 ตำบลหนองแวง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดลอกหนองกอก 
หมู่ท่ี 6 กว้าง
เฉลี่ย 90.00 ม. 
ยาวเฉลี่ย 
120.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 3.00 ม. 
ลาดด้านข้าง 
1:1.5-2 

- - 1,944,000 - - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   ห น้ า  | 153 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการขุดลอกหนองเขียน 
หมู่ท่ี 8 ตำบลหนองแวง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดลอกหนอง
เขียน หมู่ท่ี 8 
กว้างเฉลี่ย 
150.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 170.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 
ม. ลาดด้านข้าง 
1:1.5 

- - 4,590,000 - - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกหนองผือ 
หมู่ท่ี 12 ตำบลหนองแวง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดลอกหนองผือ 
หมู่ท่ี 12 กว้าง
เฉลี่ย 150.00 
ม. ยาวเฉลี่ย 
170.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 2.50 ม. 
ลาดด้านข้าง 
1:1.5 

- - 3,825,000 - - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการขุดสระเก็บน้ำ
สำรองหนองน้ำดงซำมะกูด 
หมู่ท่ี 11 ตำบลหนองแวง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดสระน้ำดงซำมะ
กูด หมู่ท่ี 11 
กว้างเฉลี่ย 
150.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 170.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 
ม. ลาดด้านข้าง 
1:1.5 

- - 3,825,000 - - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

23 โครงการชาวหนองแวงลด
และการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางตามหลักการ 
3Rs 
(Rdeuce,Reuse,Recycle) 

1.เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การกำจัดขยะอย่างถูก
วิธี 
2.เพื่อให้ประชาชนรับรู้
ตระหนักถึงปัญหาขยะ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขต
ตำบลหนองแวง  

- - 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะ
ลดลงร้อยละ 20 

ชุมชนมีความสะอาด
น่า อยู่  

กองส่งเสริม
การเกษตร 

24 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อคุ้มครอง ดูแล 
บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคุมและ
ลดมลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ทรัพยากร
ด้านกายภาพ 
ด้านชีวภาพและ
ด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา 

- - 50,000 50,000 50,000 อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ร้อยละ 80 

คุ้มครอง ดูแล 
บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ควบคุมและลด
มลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการขุดบ่อน้ำเพื่อ
การเกษตร (ธนาคารน้ำใต้
ดิน) 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดบ่อน้ำท่ีศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบล
หนองแวง หมู่ท่ี 
6 จำนวน 1 บ่อ 
ขนาดกว้า 25 
เมตร ยาว 40 
เมตร ลึก 7 เมตร 
(รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด  

- 400,000 - - - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

26 โครงการขุดบ่อน้ำเพื่อ
การเกษตร (ธนาคารน้ำใต้
ดิน) 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดบ่อน้ำท่ีหนอง
น้ำสาธารณะ
หนองสี่แจ 
จำนวน 1 บ่อ 
ขนาดกว้า 25 
เมตร ยาว 40 
เมตร ลึก 7 เมตร 
(รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด  

- - 400,000 - - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการขุดบ่อน้ำเพื่อ
การเกษตร (ธนาคารน้ำใต้
ดิน) 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดบ่อน้ำท่ี
สาธารณะหนอง
เรือ หมู่ท่ี 10 
จำนวน 1 บ่อ 
ขนาดกว้า 25 
เมตร ยาว 40 
เมตร ลึก 7 เมตร 
(รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด  

- - 400,000 - - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

28 โครงการขุดบ่อน้ำเพื่อ
การเกษตร (ธนาคารน้ำใต้
ดิน) 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดบ่อน้ำท่ีป่า
สาธารณะเหล่า
หลวงราษฎร 
จำนวน 1 บ่อ 
ขนาดกว้า 25 
เมตร ยาว 40 
เมตร ลึก 7 เมตร 
(รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.
หนองแวงกำหนด  

- - - 400,000 400,000 เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการขุดบ่อน้ำเพื่อ
การเกษตร (ธนาคารน้ำ
ใต้ดิน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ขุดบ่อน้ำท่ี
สาธารณะหนองผือ 
หมู่ท่ี 12 จำนวน 1 
บ่อ ขนาดกว้า 25 
เมตร ยาว 40 
เมตร ลึก 7 เมตร 
(รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.หนอง
แวงกำหนด  

- - 400,000 - - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
อย่างเพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

รวม จำนวน  29  โครงการ - - - 2,086,000 17,785,000 2,801,000 2,801,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้สำหรับพัฒนา
องค์กร 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง 

เพื่อจัดการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง 

ประชาชนในเขต 
อบต.หนองแวง 

- 5,000 400,000 50,000 50,000 ประชาชน ร้อย
ละ ๗๐ ขึ้นไป 
มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง  

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการจัดทำสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ อบต. หนอง
แวง 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานของอบต. 

ตลอดปี 
ประชาชนในเขต
อบต.หนองแวง 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารของ 
อบต.  

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
สำหรับประชาชนและ
พนักงาน 

เพื่อให้ประชาชนและ
พนักงานมีความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่า
สารของทางราชการ 

จัดทำกิจกรรม
อบรมให้ความรู้
สำหรับประชาชน 
และพนักงาน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนและ
พนักงานเข้าร่วม
อบรมจำนวน 
70 คน 

ประชาชนและ 
พนักงานมีความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ อบต.หนอง
แวง 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

ประชาชนผู้มาใช้
บริการใน อบต.
หนองแวง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนผู้มา
ใช้บริการร้อยละ 
90 

มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการประชาชน 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานท่ีทำงานน่า
อยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 

เพื่อสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี อบต.
หนองแวง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
ขึ้นร้อยละ 80 

มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

7 โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม คณะผู้
บริการ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจ้าง 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมของ
พนักงาน 

พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี อบต.
หนองแวง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ความรู้เรื่องประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ประชาคมอาเซียน 

ประชาชนในเขต
ตำบลหนองแวง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย
ละ 20 มีความรู้
เรื่องประชาคม
อาเซียน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ 

สำนักงานปลัด 

9 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนา เพิ่ม
ศักยภาพการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ระดับตำบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับตำบล 

ผู้นำชุมชนและ
บุคลากรในสังกัด 
อบต.หนองแวง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้นำชุมชนและ
บุคลากร อบต.
หนองแวงเข้ารับ
การอบรม
พัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผู้นำชุมชนและ
บุคลากรในสังกัด มี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง ต่อเติม
อาคารสำนักงาน/อาคาร
บ้านพัก/อาคารห้องประชุม  

เพื่อขยายพื้นท่ีการ
ทำงาน และอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุง ต่อเติม 
อาคาร สำนักงาน 
อบต.หนองแวง 

- 400,000 200,000 - 300,000 ขยายพื้นท่ีการ
ปฏิบัติงานร้อย
ละ 50 

มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

11 โครงการก่อสร้างสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
สำนักงานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๒ ชั้น 

๑ แห่ง ในเขต
เอบต.พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 
๑ ป้าย (ตามแบบ
ท่ีอบต.หนองแวง
กำหนด) 

- - 2,000,000 - 2,000,000 ประชาชนร้อย
ละ ๙๐ ได้รับ
ความสะดวก ใน
การมาใช้บริการ 

อบต.มีสถานท่ี
ทำงานและบริการ
ประชาชนอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการให้บริการ
ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

สำนักงานปลัด 

12 โครงการอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล และ
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

1.เพื่อให้บุคลากรทุก
ระดับได้นำความรู้จาก
การศึกษาดูงานมา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการทำงานพัฒนา
ระบบการทำงานภายใน 
2.เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์กร 

คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น,สมาชิก
สภาท้องถิ่น, 
พนักงานท้องถิ่น,
ตัวแทนภาค
ประชาชน 

- 200,000 - 200,000 - ผูเ้ข้ารับการ
อบรมมีความรู้
มาปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใน
การทำงานร้อย
ละ 80 

1.บุคลากรทุกระดับ
ได้นำความรู้จาก
การศึกษาดูงานมา
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ทำงานพัฒนาระบบ
การทำงานภายใน 
2.เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์กร 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ใน
เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีอำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จำนวน 
14 แห่ง 

- 20,000 20,000 - - ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ร้อยละ 50 

มีสถานท่ีกลาง
รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ 

สำนักงานปลัด 

14 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือ ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ใน
เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีอำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จำนวน 
14 แห่ง 

- - - 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ร้อยละ 50 

มีสถานท่ีกลาง
รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ 

สำนักงานปลัด 

15 โครงการงานพระราชพิธี รัฐ
พิธีและวันสำคัญของชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธีและวันสำคัญของ
ชาติ 

จัดกิจกรรมงาน
รัฐพิธีท่ีสำคัญของ
ชาติ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เข้าร่วมกิจกรรม
งานรัฐพิธีร้อย
ละ 90 

เข้าร่วมกิจกรรมงาน
รัฐพิธี 

สำนักงานปลัด 

รวม จำนวน    15   โครงการ - - - 975,000 3,000,000 650,000 2,750,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้สำหรับพัฒนา
องค์กร 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน 

เพื่อให้การพัฒนาอบต.มี
ทิศทางที่แน่นอนและ
การบริหารงานของ
อบต.เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตลอดปีทุกภาค
ส่วน/คกก.แผนฯ/
ประชาคมท้องถิ่น
ฯลฯ 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ผลการดำเนิน
บรรลุตามแผน  
ร้อยละ ๗๐ 

อบต.มีแผนพัฒนา
เพื่อนำมาใช้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนา 

สำนักงานปลัด 

รวม จำนวน   2    โครงการ - - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

- 60,000 120,000 100,000 100,000 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้สำหรับพัฒนา
องค์กร 

กองคลัง 

2 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  
 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

ตลอดปี ในเขต
อบต.หนองแวง 

- 150,000 100,000 100,000 100,000 อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
สูงร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

สามารถพัฒนา
รายได้ให้สูงขึ้น 

กองคลัง 

3 โครงการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 

เพื่อจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี 

มีป้ายประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี 

กองคลัง 

รวม จำนวน    3  โครงการ - - - 230,000 240,000 220,000 220,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้สำหรับพัฒนา
องค์กร 

สำนักงานปลัด 

รวม จำนวน     1   โครงการ - - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.3  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการศึกษาดูงานอบรม
สัมมนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย์ อบต.
หนองแวง 

- 30,000 30,000 40,000 50,000 ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้เพิ่มร้อย
ละ 80 

ครูผู้ดูแลเด็กมี 
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

กองการศึกษา 

2 ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

- 20,000 20,000 30,000 30,000 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้สำหรับพัฒนา
องค์กร 

กองการศึกษา 

รวม จำนวน  2     โครงการ - - - 50,000 50,000 70,000 80,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.3  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้สำหรับพัฒนา
องค์กร 

กองการศึกษา 

รวม จำนวน      1  โครงการ - - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้สำหรับพัฒนา
องค์กร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม จำนวน   1   โครงการ - - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.5  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้สำหรับพัฒนา
องค์กร 

กองช่าง 

รวม จำนวน  1   โครงการ - - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.6  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้สำหรับพัฒนา
องค์กร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม จำนวน  1  โครงการ - - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.7  แผนงานพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความรู้สำหรับพัฒนา
องค์กร 

กองช่าง 

รวม จำนวน    1   โครงการ - - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน จากบ้าน 
เขวา หมู่ท่ี 10 ตำบลหนอง
แวง ถึง บ้านแคน หมู่ท่ี 9   
ตำบลจังหาร   
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างกว้างตาม
สภาพพื้นท่ี 

- - 825,000 - - ถนน คสล. 
จำนวน 1 เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก 
หมู่ท่ี 9 ตำบลหนองแวง ถึง 
บ้านดงยาง หมู่ท่ี 2 ตำบลสี
แก้ว 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างกว้างตาม
สภาพพื้นท่ี 

- 1,375,000 - 1,375,000 - ถนน คสล. 
จำนวน 1 เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านบัว หมู่
ท่ี 2 ตำบลหนองแวง ถึง 
บ้านหนองนาสร้าง หมู่ท่ี 
10 ตำบลเหนือเมือง 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 5.00เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างกว้างตาม
สภาพพื้นท่ี 

- - 1,925,000 - - ถนน คสล. 
จำนวน 1 เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสาย รอ.ถ.
18601 ช่วง กม.ท่ี 2+480 
ถึง กม.ท่ี 5+000 ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางพาราโดยวิธี Pavement 
In-plaec Recycling 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 
2.520 กม.หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร รายละเอียดอื่น
ให้เป็นไปตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวงกำหนด 

 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 ถนน คสล. 
จำนวน 1 เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสาย รอ.ถ.
18601 ช่วง กม.ท่ี 7+965 
ถึง กม.ท่ี 8+800 ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางพาราโดยวิธี Pavement 
In-plaec Recycling 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 
0.835  กม.หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร รายละเอียดอื่น
ให้เป็นไปตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวงกำหนด 

- 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ถนน คสล. 
จำนวน 1 เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสาย รอ.ถ.
18601 ช่วง กม.ท่ี 7+965 
ถึง กม.ท่ี 10+100 ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางพาราโดยวิธี Pavement 
In-plaec Recycling 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 
2.135  กม.หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร รายละเอียดอื่น
ให้เป็นไปตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวงกำหนด 

 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ถนน คสล. 
จำนวน 1 เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ยกระดับการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสาย รอ.ถ.
18601 ช่วง กม.ท่ี 9+700 
ถึง กม.ท่ี 12+200 ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางพาราโดยวิธี Pavement 
In-plaec Recycling 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ขนาดผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2.5  กม.
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
รายละเอียดอื่นให้
เป็นไปตามรูปแบบ
รายการท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
แวงกำหนด 

- 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 ถนน คสล. 
จำนวน 1 
เส้น 

มีถนน คสล. ท่ี
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

รวม จำนวน    7  โครงการ - - - 29,375,000 30,750,000 29,375,000 28,000,000 - - - 
 
 

 

 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหนองเขียน 
หมู่ท่ี 8 ตำบลหนองแวง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดลอกหนอง
เขียน หมู่ท่ี 8 
กว้างเฉลี่ย 
150.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 170.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 
ม. ลาดด้านข้าง 
1:1.5 

- - 4,590,000 - 4,590,000 เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการขุดลอกหนองผือ 
หมู่ท่ี 12 ตำบลหนองแวง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดลอกหนองผือ 
หมู่ท่ี 12 กว้าง
เฉลี่ย 150.00 
ม. ยาวเฉลี่ย 
170.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 2.50 ม. 
ลาดด้านข้าง 
1:1.5 

- - 3,825,000 3,825,000 - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตรไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองแวง ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดสระเก็บน้ำ
สำรองหนองน้ำดงซำมะกูด 
หมู่ท่ี 11 ตำบลหนองแวง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดสระน้ำดงซำมะ
กูด หมู่ท่ี 11 
กว้างเฉลี่ย 
150.00 ม. ยาว
เฉลี่ย 170.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 
ม. ลาดด้านข้าง 
1:1.5 

- - 4,590,000 4,590,000 - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตรไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

4 โครงการขุดลอกหนองกอก 
หมู่ท่ี 6 ตำบลหนองแวง 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ขุดลอกหนองกอก 
หมู่ท่ี 6 กว้าง
เฉลี่ย 90.00 ม. 
ยาวเฉลี่ย 
120.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 3.00 ม. 
ลาดด้านข้าง 
1:1.5-2 

- - - 1,944,000 - เชิงปริมาณ 
-พื้นท่ีกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตรไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

สามารถแก้ไข 
ปัญหาขาด 
แคลนน้ำช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม จำนวน  4 โครงการ - - - - 13,005,000 10,359,000 4,590,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี
รับ ผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจัดหาตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 หลัง โดย
มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- - 18,800 -  สำนักงาน
ปลัด 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)  จำนวน 6 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 

- 4,200 - - - สำนักงาน
ปลัด 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมแบบตรง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
1.ขนาดไม่น้อยกว่า 119x60 ซม. 
2.ปิดผิวเมลามีน  
3.โครงเหล็ก ขาตัวแอล 
4.มีแผ่นเหล็กวางของใต้โต๊ะ 
 

- 50,000 50,000 - 1 สำนักงาน
ปลัด 

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450  
ลิตรต่อนาที  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
  

- - 22,000 - - กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี
รับ ผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดขนาดเล็ก 
คุณลักษณะดังน้ี 
- ขนาด 1.6 ตัน 
- เครื่องยนต์  13  แรงม้า  
- ปริมาณกระบอกสูบ 778 มิลลิเมตร 
- ความจุของถังเชื้อเพลิง 18 ลิตร 
- ขนาดความกว้างของปากบุ้งกี๋ 400 มิลลิเมตร 
ปริมาตร 0.04 ลูกบาศก์เมตร 
  

- - 700,000 - - กองช่าง 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง   
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
1) ขนาดลำโพงไม่น้อยกว่า 15 น้ิว 
2) กำลังขับไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ 
3) ไมค์ลอย 2 ตัว 
4) มี USB/SD เล่น MP3/FM พร้อมรีโมทคอนโทรล 
5) สามารถบันทึกเสียงได้ 
6) มีล้อลากพร้อมมือจับง่ายในการเคลื่อนย้าย 
 

- - 8,000 - - สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี
รับ ผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เต็นส์ขนาดใหญ่  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
1) เต็นท์ทรงโค้ง  
2) ขนาดไม่น้อยกว่า  5 X 12 X 2.5 เมตร      
                   (กว้าง X ยาว X สูง) 
 

- - 80,000 - - สำนักงาน
ปลัด 

9 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- - 1,000,000 - - สำนักงาน
ปลัด 

10 แผนการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา 
 

โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน  4 
เครื่อง ดังน้ี 
- อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)  
- อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) 
- อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) 
- อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า
คู่)  
 

- - 100,000 100,000 - สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี
รับ ผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
 

- - 14,000 - 14,000 สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ 4 
 
 

 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยใน
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประ มาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 

 

การติดตามและประเมินผล 
 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง 
ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ไ ด ้  ( measurable)  ใ ช ้ บ อก ป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (๒) ว ัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื ่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผล
ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์   
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่ง
น้ำ 

        
  

2. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

        
  

3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

        

  

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

        

  

5. ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        

  

6.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

        
  

รวม           

   
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำร  ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ................... 
ลำดับ

ที ่
รำยกำร โครงกำร งบประมำณ โครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรได้ (.......... โครงกำร) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่

ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนกำร

ดำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที ่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่าง ๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็ก ๆ    โรค
พิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรค
ระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื ่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 
  

ลำดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

๑ ก่อสร้างถนน คสล.เสริมเหล็ก หมู่ที่6 จากบ้านหนองเทิง-บ้านหนองยูง 265,000.00 

๒ ก่อสร้างถนน คสล.เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากแยกสำนักงานขนส่งฯแห่งที่ 2-วัด
ป่าบ้านโคกสาย 399,000.00 

๓ ก่อสร้างถนน คสล.เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนเส้นหลังโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 229,000.00 

๔ ก่อสร้างถนน คสล.เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากหนองหิน-บ้านแวง 265,000.00 
๕ ก่อสร้างถนน คสล.เสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ 13-บ้านขี้เหล็กหมู่ที่ 9 265,000.00 

๖ ก่อสร้างถนน คสล.เสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ 13-บ้านหนองยูงหมู่ที่7 265,000.00 

๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านพลาญชัย ถึงบ้าน
หนองเทิง 265,000.00 

๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน จากบ้านดู่ หมู่ที่ 5 ถึง บ้าน
แวง หมู่ที่ 1 265,000.00 

๙ โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม. 100,000 

๑๐ โครงการป้องกันและควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 91,500 

๑๑ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 

๑๒ โครการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 7,500 

๑๓ โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี 11,400 

๑๔ โครงการค่ายพลังต้นกล้าอาสาทำดีเพ่ือแผ่นดิน 21,400 

๑๕ 
โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

25,055.71 
 

๑๖ 
โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

34,177.57 
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ลำดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

๑๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 10,000 

๑๘ 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

99,920.00 
 

๑๙ โครงการฝึกอบรมรู้ทันอัคคีภัยและภัยพิบัติตำบลหนองแวง 19,200.00 

๒๐ โครงการจ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง 19,840.00 
๒๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแวง 9,219,300.00 

๒๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการตำบลหนองแวง 2,011,200.00 

๒๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองแวง 51,500.00 

๒๔  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. หนองแวง 160,000 

25 
อุดหนุนโครงการบำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพติดยาเสพติดในระบบสมัครใจและการฝึกผู้
ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู 

130,000 

26 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

924,000.00 
 

27 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง 
29,990.00 

 

28  โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กในเขตตำบลหนองแวง 
1,088,763.82 

 

29 โครงการงานประเพณีลอยกระทง 149,735.00 

30 โครงการงานประเพณีบุญบัง้ไฟ 95,000.00 

31 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง 42,000.00 

32 โครงการตอบปัญหาธรรมะ 35,000.00 

33 
อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโครงการในเขตตำบล
หนองแวง 

1,390,000.00 

34 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 
5,000.00 

 

35 โครงการสนับสนุนปุ๋ยหมัก 
55,500.00 

 

36  โครงการประชาอาสาปลูกป่า800 ล้านกล้า80 พรรษามหาราชินี 
29,154.00 
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ลำดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

37 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
13,000.00 

 
38 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

อบต. พนักงานและประชาชนทั่วไป 
200,000.00 

 
39 

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
200,000.00 

 
40 

โครงการจัดทำแผนท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน 
8,685.00 

 

41 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
และลูกจ้าง 

10,000.00 
 

42 โครงการจัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 99,000.00 
 

43 
อุดหนุนโครงการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
อปท. 

7,400.00 
 

44 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ 
48,650.00 

 
 
 

************************************ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


