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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563  มีลักษณะเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ที่ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน  โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
12  และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบายรัฐบาล  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ตลอดจนได้สะท้อนสภาพปัญหา
ความเดือดร้อน  และความต้องการของประชาชน  ในหมู่บ้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้   

1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการจัดทำงบประมาณประจำปี 

2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
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ส่วนที่ 1 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  มีความต้องการและความจ าเป็นที่ต้องด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของที่เพ่ิมข้ึน ทั้งด้านการพัฒนาองค์กร  นโยบายของรัฐบาล  รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนและหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  จึงด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  หรืองบประมาณจากเงินสะสม  จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมแผนงาน  โครงการพัฒนาที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นออก  
น าโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนมาแทนที่  ให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม  และการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
1.   ด้านกายภาพ 
  1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต    

 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙  ต าบลหนองแวงตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือของอ าเภอเกษตรวิสัย ระยะทางห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  11  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  62.80  
ตารางกิโลเมตร หรือ  38,787 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียงดังนี้      
  -    ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ต าบลดงกลาง, ต าบลป่าสังข์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
                                           จังหวัดร้อยเอ็ด 

-    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ       ต าบลสิงห์โคก อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
และต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

-    ทิศใต้   ติดต่อกับ     ต าบลเกษตรวิสัย และต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด                       

-    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ      ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
และต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
1.  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลหนองแวงมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเป็นที่นาเป็นส่วนใหญ่ เป็นดิน

ร่วนปนทราย และมีที่ดอนเป็นบางส่วน  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีล าน้ าเสียว
เล็กไหลผ่านด้านล่างของต าบล จึงมักประสบกับปัญหาความแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้ง และน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

  1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
2.     ลักษณะทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ส าหรับภูมิอากาศทั่วไปมีอากาศร้อนและแห้ง

แล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนได้รับลมมรสุมตะวันออกฉียงใต้ท าให้อากาศชุ่มชื้นและ
มีฝนตกทั่วไป 

  1.4  ลักษณะสภาพดิน 
3.  ต าบลหนองแวงมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบปนที่ดอน และมีลักษณะหน้าดินเป็นดินร่วนปนทราย  

ระดับความสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับพอใช้  และชุมชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  
23,928 ไร่ 

  1.5  ลักษณะแหล่งน้ า 
 ต าบลหนองแวงมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือล าน้ าเสียวน้อย ซึ่งไหลผ่านทางตอนล่างของต าบล 
แต่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้มากนักเนื่องจากไม่มีที่กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และขาดคลองส่งน้ าเข้าไปใน
พ้ืนที่เกษตร ปริมาณน้ าฝนมีมากในฤดูฝนจึงไหลลงสู่แม่น้ ามูลไปหมด และบางครั้งก็ล้นตลิ่งสร้างความเสียหาย
ให้กับพ้ืนที่การเกษตรมาตลอด 
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  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ต าบลหนองแวงมีป่าเป็นป่าเบญจพรรณ  มีพ้ืนที่ป่าสาธารณะประโยชน์ไม่สมบูรณ์  จ านวน 9 แห่ง  
และก าลังพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ใช้เป็นแหล่งน้ าอาหาร เช่น เก็บหาของป่า เห็ด ไม้ฟืน เป็นต้น  จ านวน 1 แห่ง  คือ ป่า
ดงสิงห์ไคล  มีพ้ืนที่ประมาณ 508 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา และมีไม้ปลูกตามสวนของประชาชนบางส่วน 
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.๑ เขตการปกครอง /  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน  จ านวน  ๑๕  หมู่บ้าน และจัด 
ระเบียบการปกครองหมู่บ้าน ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่การบริหารงานของหมู่บ้าน มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ดังนี้ 

(1) ผู้ใหญ่บ้าน 
(2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(3) คณะกรรมการหมู่บ้าน 

  2.2  การเลือกตั้ง 
        การแบ่งเขตการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 8 คน  และมีสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจาการเลือกตั้ง 1 คน โดยใช้เขตพื้นที่ท้ังจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเขตการเลือกตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อยู่เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อ าเภอเกษตรวิสัย  
อ าเภอปทุมรัตน์  อ าเภอเมืองสรวง (เฉพาะต าบลกกกุง และต าบลคูเมือง) เลือกตั้งสมาชิกผู้ แทนราษฎร 1 คน 
และได้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เมื่อปี พ.ศ. 2555  
ราษฎรส่วนใหญ่มีความตื่นตัวทางการเมืองพอสมควร และมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยใช้สิทธิเลือกตั้ง และสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นผู้น าท้องถิ่น 

 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์ใน 

อนาคต)   
 จ านวนประชากรในเขตต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ 

- ปี พ.ศ. 2560 จ านวน  1,987  ครัวเรือน  ประชากร  7,928  คน  ความหนาแน่นของ 
ประชากร  126.24 คน/ตารางกิโลเมตร   

- ปี พ.ศ. 2561  จ านวน  ๒,017  ครัวเรือน  ประชากร  7,787 คน  ความหนาแน่นของ 
ประชากร  125.45 คน/ตารางกิโลเมตร   

- และปี พ.ศ. 2562 จ านวน  2,050  ครัวเรือน  ประชากร  7,858  คน  ความหนาแน่น 
ของประชากร  125.13 คน/ตารางกิโลเมตร   
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ตารางแสดงจ านวนประชากร / หมู่บ้าน  ในเขตต าบลหนองแวง 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร ปี 2560 ประชากร ปี 2561 ประชากร ปี 2562 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

1 บ้านหัวหนองแวง 272 298 570 150 275 295 570 154 272 296 568 159 

2 บ้านเหนือ 238 229 467 114 242 225 467 117 235 222 457 118 

3 บ้านสิงห์ไคล 277 258 535 131 273 255 528 131 268 261 529 136 

4 บ้านอีเม้ง 429 439 868 213 420 443 863 214 429 438 867 216 

5 บ้านหนองช้าง 498 517 1015 232 508 520 1,028 236 507 524 1,031 240 

6 บ้านหนองฮี 262 231 493 119 255 232 487 121 254 232 486 124 

7 บ้านหนองผึ้ง 106 124 230 70 108 126 234 71 105 123 228 73 

8 บ้านหนองโตน 178 207 385 83 177 208 385 85 182 207 389 88 

9 บ้านหัวหนอง 356 363 719 198 359 356 715 201 354 351 705 206 

10 บ้านเหล่า 431 458 889 230 431 453 884 233 420 459 879 236 

11 บ้านหนองสระพัง 239 234 473 136 238 231 469 140 232 231 463 142 

12 บ้านเหนือ 322 386 708 174 338 331 669 137 317 376 693 177 

13 บ้านดอนกอย 146 137 283 63 145 138 283 64 144 133 277 64 

14 บ้านป่าม่วง 75 84 159 36 77 84 161 37 73 78 151 38 

15 บ้านเหล่าดอกไม้ 71 62 134 38 72 63 135 38 71 64 135 40 

รวม 3,900 4,028 7,928 1,987 3,918 3,960 7,878 2,017 3,863 3,995 7,858 2,057 

 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ เดือน 
กันยายน ของทุกปี 

การคาดประมาณประชากรในอนาคตเขตต าบลหนองแวง เป็นการคาดประมาณประชากรแต่ละรุ่นอายุที่
เปลี่ยนไปแต่ละปีตามส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร อันได้แก่ การเกิด  การตาย  และการย้ายถิ่น 
ความคิดส าคัญ “ประชากรรุ่นหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะมีผู้รอดชีพอยู่จ านวนหนึ่งที่มีผู้อายุเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลานั้น 
ประชากรในรุ่นเดียวกันจะตายไปบ้าง จะมีผู้ย้ายถิ่นเข้าหรือออกสุทธิมาเพ่ิมหรือลดประชากรในรุ่นนั้นด้วย 
ประชากรรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นจากการเกิดในช่วงเวลานั้นเพ่ิมเข้ามาที่ฐานของพีระมิดประชากร เด็กรุ่นใหม่นี้เกิดจาก
รุ่นสตรีในวัยเจริญพันธุ์”  
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
ตารางจ านวนประชากรจ าแนกตามอายุ และเพศ ในเขตต าบลหนองแวง 

 

อายุ 
ประชากร ปี 2560 ประชากร ปี 2561 ประชากร ปี 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
0-4 183 178 361 170 152 322 156 151 307 
5-9 216 180 396 206 189 395 202 179 381 

10-14 191 206 397 199 190 389 191 177 368 
15-19 263 248 511 243 240 483 230 220 450 
20-24 326 309 635 316 305 621 305 296 601 
25-29 293 298 590 304 307 611 316 305 621 
30-34 270 267 537 270 249 519 170 325 495 
35-39 291 287 578 277 275 552 289 255 544 
40-44 348 387 735 338 376 714 287 292 579 
45-49 396 430 826 389 427 816 338 376 714 
50-54 329 319 648 342 355 697 348 427 775 
55-59 269 267 536 265 247 512 351 371 722 
60-64 153 170 324 179 191 370 208 209 417 
65-69 166 188 354 159 192 351 148 175 323 
70-74 116 130 246 119 134 253 126 153 279 
75-79 47 93 140 58 97 155 65 102 167 
80-84 28 45 73 25 50 75 26 50 76 
85-89 11 19 30 15 21 36 9 17 26 
90-94 3 6 9 7 6 13 3 6 9 
95-99 1 1 2 - 3 3 0 4 4 
รวม 3,900 4,028 7,928 3,881 4,006 7,887 3,768 4,090 7,858 

 
        ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน
ของทุกปี) 
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4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา   5 แห่ง 
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1    แห่ง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง 
-  ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต าบลหนองแวง 1 แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4 แห่ง 

  4.2 สาธารณสุข          
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2 แห่ง 

  4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- อยู่ในเขตบริการของ สภ.เกษตรวิสัย 1 แห่ง 
- รถกู้ชีพ    1 คัน 
- รถดับเพลิง     2 คัน 

   4.4 มวลชนจัดตั้ง 
1.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   205   คน 
2.  อาสาสมัครกู้ชีพ       22  คน 

   4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  1. ผู้สูงอายุ    1,246 คน 
  2. ผู้พิการ    591   คน 
  3. ผู้ป่วยเอดส์    13  คน 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางน้ า ฯลฯ) 

                ต าบลหนองแวงมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต   
ถนนลาดยาง และถนนลูกรังในพ้ืนที่การเกษตรจะมีปัญหาบ้างในฤดูฝนท าให้การขนผลผลิตทางการเกษตรเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก ต าบลหนองแวงมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ  5  สาย แบ่งเป็นดังนี้  

ถนนทางหลวงชนบท จ านวน 2 สาย คือ            
     -  สายที่ 1 ทช.รอ.3017 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (อ.เกษตรวิสัย - อ.สุวรรณภูมิ) 

ไปบ้านหนองทุ่ม  ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด (ผ่านพื้นที่อบต.หนองแวง  ระยะทาง  7.3 กิโลเมตร) 
     -  สายที ่2 ทช.รอ.3034 จากบ้านแสบง  ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย ไปบ้านศรีโคตร ต.ศรีโคตร              

อ.จตุรพักรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด  (ผ่านพื้นที่ อบต.หนองแวง ระยะทาง 13.1 กิโลเมตร)   
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ถนนทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 2 สาย คือ            
     -  สายที่ 1  รอ.ถ.187-04 รอ. จากบ้านสิงห์ไคล  ไปบ้านอี่เม้ง   (ระยะทาง 0.70 กิโลเมตร) 
     -  สายที่ 2  รอ.ถ.187-02 รอ. จากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9  ไปถนนปัทมานนท์ ทางหลวงแผ่นดิน 

                 หมายเลข 214   (ระยะทาง 3.2  กิโลเมตร) 
ถนนทางหลวงท้องถิ่นถ่ายโอน จ านวน 1 สาย คือ            
     -  สายที่ 1  จากถนนบ้านหนองโตนหมู่ที่ 8   ไปบ้านหนองช้าง  หมู่ที่ 5  (ระยะทาง 0.95  
        กิโลเมตร)   
  5.1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตต าบลหนองแวงมี 92 สาย ระยะทางรวม 
28,110 เมตร  หรือ 28.11  กิโลเมตร ดังนี้   

1)  หมู่ที่ 1 มี 9   เส้น    รวม  1,589  เมตร 
         ที่ตั้ง : Latitude 15.718157  เหนือ  , Longitude 103.644360 ตะวันออก 

2)  หมู่ที่ 2 มี 10   เส้น    รวม  3,340  เมตร 
        ที่ตั้ง : Latitude 15.732172  เหนือ  , Longitude 103.636056 ตะวันออก 

3)  หมู่ที่ 3 มี 7   เส้น    รวม  1,105  เมตร 
                  ที่ตั้ง : Latitude 15.746804  เหนือ  , Longit ude 103.648695 ตะวันออก 

4)  หมู่ที่ 4 มี 7   เส้น    รวม  1,540  เมตร 
                  ที่ตั้ง : Latitude 15.765836  เหนือ  , Longitude 103.665215 ตะวันออก 

5)  หมู่ที่ 5 มี 17   เส้น    รวม  3,738  เมตร 
                  ที่ตั้ง : Latitude 15.774528  เหนือ  , Longitude 103.624329 ตะวันออก 

6)  หมู่ที่ 6 มี 7   เส้น    รวม  2,980  เมตร 
        ที่ตั้ง : Latitude 15.754378 เหนือ  , Longitude 103.618160 ตะวันออก 

7)  หมู่ที่ 7 มี 7   เส้น    รวม  2,200  เมตร 
                  ที่ตั้ง : Latitude 15.749537  เหนือ  , Longitude 103.603916 ตะวันออก 

8)  หมู่ที่ 8 มี 4   เส้น    รวม    760  เมตร 
        ที่ตั้ง : Latitude 15.758926  เหนือ  , Longitude 103.624453 ตะวันออก 

9)  หมู่ที่ 9 มี 3   เส้น    รวม  1,540  เมตร 
                  ที่ตั้ง : Latitude 15.753809  เหนือ  , Longitude 103.603162 ตะวันออก 

10) หมู่ที่ 10 มี 8  เส้น    รวม  1,967  เมตร 
        ที่ตั้ง : Latitude 15.751589  เหนือ  , Longitude 103.608280 ตะวันออก 

11) หมู่ที่ 11 มี 8  เส้น    รวม  2,110  เมตร 
                   ที่ตั้ง : Latitude 15.719078  เหนือ  , Longitude 103.640822 ตะวันออก 
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12) หมู่ที่ 12 มี 11  เส้น    รวม  3,161  เมตร 
                   ที่ตั้ง : Latitude 15.731393 เหนือ  , Longitude 103.640555  ตะวันออก 

13) หมู่ที่ 13 มี 6  เส้น    รวม  2,213  เมตร 
                   ที่ตั้ง : Latitude 15.756313  เหนือ  , Longitude 103.645245 ตะวันออก 

14) หมู่ที่ 14 มี 3  เส้น    รวม  1,680  เมตร 
                   ที่ตั้ง : Latitude 15.727066  เหนือ  , Longitude 103.647825 ตะวันออก 

15) หมู่ที่ 15 มี 6  เส้น    รวม  1,250  เมตร 
                   ที่ตั้ง : Latitude 15.769676  เหนือ  , Longitude 103.646580 ตะวันออก 

ที่มา :  - ระยะทางการวัดจาก google map (ภาพถ่ายทางอากาศ)   
- กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ข้อมูล ณ เดือน เมษายน  2559 
 

    5.1.2  ถนนสายลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
1. สายบ้านหนองสระพัง ม.11 – บ้านหนองผึ้ง ม.7 
2. สายบ้านเหล่าดอกไม้ ม.15 – บ้านอี่เม้ง ม.4 
4. สายบ้านหนองช้าง ม.5 – บ้านเหล่า ม.10 
5. สายบ้านหนองช้าง ม.5 – บ้านหัวหนอง ม.9 
7. สายบ้านเหล่า ม.10 – บ้านหนองผึ้ง ม.7 
ที่มา :  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ข้อมูล ณ เดือน เมษายน  2559 

  5.2 การไฟฟ้า 
 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 ของจ านวนครัวเรือน 

  5.3 การประปา 
 - ประชาชนมีประปาใช้ร้อยละ 100 ของจ านวนครัวเรือน 

  5.4  โทรศัพท์ 
 - ประชาชนในปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นของส่วนตัว 

  5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร 
 - ไปรษณีย์มีให้การบริการ    1   แห่ง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1  การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลหนองแวงประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การท านาข้าวโดยการท า

นาปีเป็นหลัก  ส่วนอาชีพรองหรืออาชีพเสริม  เช่น ปลูกผัก ปลูกยาสูบ เพาะเห็ดฟาง  เลี้ยงโค-กระบือ สุกร                  
เป็นต้น  มีพ้ืนที่ถือครองทั้งหมด 30,230  ไร่ เฉลี่ย 17.53 ไร่/ครัวเรือน พื้นที่ท านา 21,519 ไร่ เฉลี่ย 15  ไร่ 
/ ครัวเรือน 
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ตารางแสดงขนาดการถือครองที่ดินท าการเกษตร ต าบลหนองแวง 
 

บ้าน หมู่ที่ 

พื้นที่นา 

ถือครอง 

(ไร่) 

พื้นที่ถือครอง(ไร่) รวมพื้นที่ถือ
ครองการเกษตร 

(ไร่) 

เฉลี่ย/ 
ครัวเรือน 

(ไร่) 
(ไร่) เฉลี่ย/ ครัวเรือน 

 

หัวหนองแวง 1 2,000 3,470 25 2,770 21 

เหนือ 2 1,100 1,532 14 1,340 14 

สิงห์ไคล 3 1,500 2,825 25 2,625 38 

อ่ีเม้ง 4 2,200 2,636 13 2,536 14 

หนองช้าง 5 1,500 1,958 10 1,794 10 

หนองฮี 6 1,100 1,800 20 1,500 20 

หนองผึ้ง 7 1,000 1,250 8 880 20 

หนองโตน 8 884 1,480 21 900 17 

หัวหนอง 9 3,100 3,020 19 2,832 18 

เหล่า 10 1,624 2,400 12 2,200 17 

หนองสระพัง 11 1,000 2,880 24 1,430 15 

เหนือ  12 2,453 2,933 20 1,400 12 

ดอนกอย 13 430 850 16 800 19 

ป่าม่วง 14 617 650 21 495 21 

เหล่าดอกไม ้ 15 311 546 15 426 15 

รวม 21,519 30,230 17.53 23,928 15 
 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย, ตุลาคม  2559 
  6.2  การปศุสัตว์ 
 ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ของต าบลหนองแวง ประชากรส่วนใหญ่จะเลี้ยงโค กระบือ 

รองลงมาคือ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ไว้เป็นอาชีพเสริม 
  6.3 การบริการ 

- ปั๊มน้ ามันขนาด 2 หัวจ่าย/ปั๊มหยอดเหรียญ  5 แห่ง 
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก   38 โรง 
- ร้านค้าเบ็ดเตล็ด   63 ร้าน 
- ร้านซ่อมขนาดเล็ก   12 ร้าน 
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  6.4 การพานิชย์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 - กลุ่มข้าวฮางบ้านหัวหนองแวง ม 1  โทร 081-8724860  

- กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือสร้างอาชีพบ้านหนองแวง ม.1 
- กลุ่มเพ่ิมผลผลิตการเกษตร ม.๔ โทร 063-5875321 
- กลุ่มจักสานบ้านอีเม้ง ม.๔ โทร 0621351249 
- กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวบ้านอีเม้ง ม.๔ โทร 0635875321 
- กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ม.๕ โทร 081-3675617 
- กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองข้าง ม.๕  โทร 083-3291107 
- กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และนกกระทา ม.๕  
- กลุ่มท าขนมโดนัท ม.๕  
- กลุ่มประดับผ้าบ้านหนองข้าง ม.๕ โทร 087-8652110  
- กลุ่มจักสานหมวกและตะกร้า ม.๕ โทร 087-8652110  
- กลุ่มจักสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ม.6  084-7431948 
- กลุ่มเพ่ิมผลผลิตการเกษตร ม.๙ โทร 084-7027136 
- ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ม 9 โทร  087-9474589 
- กลุ่มข้าวฮางเพ่ือสุขภาพบ้านหัวหนอง ม.9 / 087-9870296  
- กลุม่เกษตรกรเลี้ยงโคขุนบ้านเหล่า ม.10  
- กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อเพ่ิมผลผลิต ม.10 โทร 087-0500349 

  

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
   7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

-  วัด     4 แห่ง 
-  ส านักสงฆ์   7 แห่ง 

   7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
   1. เดือนมกราคม   บุญประเพณีตักบาตร ขึ้นปีใหม่  
   2. เดือนกุมภาพันธ์   บุญข้าวจี่ 
   3. เดือนมีนาคม    บุญผะเหวด    
   4. เดือนเมษายน   บุญสงกรานต์ 
   5. เดือนพฤษภาคม   บุญเบิกบ้าน    
   6. เดือนมิถุนายน   บุญบั้งไฟ 
   7. เดือนกรกฎาคม   บุญเข้าพรรษา    
   8. เดือนสิงหาคม   บุญข้าวประดับดิน 
   9. เดือนกันยายน   บุญข้าวสาก    
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   10. เดือนตุลาคม   บุญออกพรรษา 
   11. เดือนพฤศจิกายน บุญกฐิน 
  12. เดือนธันวาคม บุญปริวาสกรรม 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 - การสานกระติบข้าว หรือก่องข้าวเหนียว 
 - การทอผ้าไหม ผ้าขิต 
 - ภาษาถ่ิน ใช้ภาษาอีสาน 

    7.4  สินค้าพื้นบ้านและของท่ีระลึก 
                 - ผ้าไหมมัดหมี่        
    - ผ้าขิต 
  - สื่อทอกก 
  - หมวกต้นกก 
  -ตะกร้าพลาสติก 
   

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 แหล่งน้ า 
       1. ฝาย  มีจ านวน 24  แห่ง 

1.1 คลองน้ าล าเสียวน้อย  มี  4 แห่ง  ดังนี้ 
   1) ฝายทดน้ าหนองวังเรือ   บ้านหัวหนองแวง ม.1(ตามแบบถนนน้ าล้นผ่าน   
              อบต.หนองแวง) 
   2) ฝายทดน้ าบ้านเหนือ   บ้านเหนือ ม.2,12 (ตามแบบชลประทาน)   
   3) ฝายทดน้ าหนองส้มโฮง   บ้านเหนือ  ม.2,12  (ตามแบบ มข.27) 
   4) ฝายทดน้ าโนนโหลโหล   บ้านเหล่า  ม.10  (ตามแบบ มข.27) 

1.2 คลองน้ าฮ่องแฮ ่ มี  11 แห่ง  ดังนี้ 
   1) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่บ้านเหล่าดอกไม้ ม.15, บ้านหนองช้าง ม.5  (ตามแบบ มข.27) 
   2) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่ บ้านหนองช้าง ม.5 (ตามแบบ มข.27) 
   3) ถนนน้ าล้นผ่านบ้านหนองโตน  ม.8 บ้านหัวหนองแวง ม.1 (ตามแบบถนนน้ าล้น 

ผ่าน อบต.หนองแวง) 
   4) ฝายทดน้ าบ้านหนองโตน ม.8 (ตามแบบ มข.27) 
   5) ถนนน้ าล้นผ่านบ้านสิงห์ไคล  ม.3  (ตามแบบถนนน้ าล้นผ่าน อบต.หนองแวง) 
   6) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่ บ้านสิงห์ไคล ม.3 (ตามแบบ มข.27) 
   7) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่ บ้านสิงห์ไคล ม.3 (ตามแบบ มข.27) 
   8) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่ บ้านเหนือ ม.2,12 - บ้านหนองฮี ม.6 (ตามแบบ มข.27) 
   9) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่ บ้านเหนือ ม.2,12 - บ้านหนองผึ้ง ม.7 (ตามแบบ มข.27) 
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   10) ถนนน้ าล้นผ่าน บ้านเหนือ ม.2,12  (ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ า กระทรวง 
                                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
   11) ถนนน้ าล้นผ่าน บ้านเหนือ ม.2,12 (ตามแบบถนนน้ าล้นผ่าน อบต.หนองแวง) 

1.3 คลองน้ าร่องพานมูล   มี  2 แห่ง  ดังนี้ 
   1) ถนนน้ าล้นร่องพานมูล บ้านหนองช้าง ม.5 (ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ า 

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
   2) ฝายทดน้ าร่องพานมูล  บ้านหนองช้าง ม.5 - ต าบลดงกลาง (ตามแบบ มข.27) 

1.4 คลองส่งน้ าร่องก้อม  มี  5 แห่ง  ดังนี้ 
   1) ฝายทดน้ าร่องก้อมบ้านเหล่าดอกไม้  ม.15 (ตามแบบ มข.27) 
   2) ฝายทดน้ าร่องก้อมบ้านอ่ีเม้ง  ม.4 (ตามแบบ มข.27) จุดที่นานายบุญมี เสมียนรัมย์ 
   3) ฝายทดน้ าร่องก้อมบ้านอ่ีเม้ง  ม.4 (ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
   4) ฝายทดน้ าร่องก้อมบ้านอ่ีเม้ง  ม.4 (ตามแบบ มข.27) จุดที่นานายอรรค  อุ่นเพ็ง 
   5) ฝายทดน้ าร่องก้อมบ้านอ่ีเม้ง  ม.4  , ต าบลคูเมือง  (ตามแบบ มข.27)                                 
                                   จุดทีน่านายนายชาลี  พิมพ์บอล 

1.5 คลองส่งน้ าเตาหลิว  มี  1 แห่ง  ดังนี้ 
   1) ฝายทดน้ าคลองส่งน้ าเตาหลิวบ้านอี่เม้ง ม.4 จากบ้านคูเมืองไปต าบลสิงห์โคก 
                                  (ตามแบบ มข.27)  

1.6 คลองส่งน้ าร่องหว้า  มี  1 แห่ง  ดังนี้ 
   1) ฝายทดน้ าคลองส่งน้ าร่องหว้าบ้านหนองช้าง  ม.5 (ตามแบบ มข.27) 

1.7 อ่างเก็บน้ าหนองแวง  มี  1 แห่ง  ดังนี้ 
1) ถนนน้ าล้นผ่านบ้านหนองแวง  บ้านหัวหนองแวง ม.1 (ตามแบบถนนน้ าล้นผ่าน 

กรมชลประทาน) 
       2. คลองน้ า (ล าน้ า,คลอง,ร่อง)  มีจ านวน 13 สาย 

   1.   ล าเสียวน้อย 
   2.   ฮ่องแฮ่ 
   3.   ร่องช้าง 
   4.   ร่องก้อม 
   5.   ร่องพานมูล 
   6.   ร่องโดน (ร่องหมู) 
   7.   ฮ่องหนองแก 
   8.   คลองหนองบักโข่ 
   9.   ร่องหว้า 
   10. ร่องส่องแมว 
   11. ห้วยทับร่อง 
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   12. ห้วยเฒ่าหลิว 
   13. คลองส่งน้ าวังเรือ 
 

        3.  หนองน้ า  มีจ านวน 17 แห่ง 
   1. หนองแวง   ที่ตั้ง  บ้านหัวหนองแวง ม.1 
   2. หนองผักแว่น  ที่ตั้ง บ้านเหนือ ม.2 
   3. หนองแคน   ที่ตั้ง  วัดบ้านสิงห์ไคล  ม.3 
   4. หนองฝาย   ที่ตั้ง  บ้านอ่ีเม้ง ม.4 
   5. หนองช้าง   ที่ตั้ง  บ้านหนองช้าง  ม.5 
   6. หนองฮี   ที่ตั้ง  บ้านหนองฮี  ม.6 
   7. หนองคูมน   ที่ตั้ง  บ้านหนองฮี  ม.6 
   8. หนองผึ้ง   ที่ตั้ง  บ้านหนองผึ้ง ม.7 
   9. หนองโตน   ที่ตั้ง  บ้านหนองโตน ม.8 
   10. หนองแสบง ที่ตั้ง  บ้านเหล่า  ม.10 
   11. หนองเครือซูด  ที่ตั้ง  ที่สาธารณดอนปู่ตา  บ้านเหล่า ม.10 
   12. หนองแสบง  ที่ตั้ง  บ้านหนองผึ้ง  ม.7 
   13. หนองวังเรือ ที่ตั้ง  บ้านหนองสระพัง  ม.11 
   14. หนองโพธิ์   ที่ตั้ง  ที่สาธารณดงมะไฟ  บ้านเหนือ ม.12 
   15. หนองสรวง  ที่ตั้ง  บ้านดอนกอย  ม.13 
   16. หนองหมู ที่ตั้ง  บ้านป่าม่วง ม.14 
   17. หนองสาธารณะดงวัดป่าชัยมงคล  ที่ตั้ง  บ้านอ่ีเม้ง  หมู่ที่ 4 

ที่มา :    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ข้อมูล ณ เดือน เมษายน  2559 
 

9. ด้านอ่ืนๆ 
  จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 

-  พ้ืนที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย 
-  มีน้ าใต้ดินเยอะ ในบางหมู่บ้านเหมาะส าหรับน าน้ ามาท าการเกษตรในฤดูแล้ง  
-  มีที่ดินราคาถูกสามารถน ามาใช้ปลูกพืชใช้ในด้านการเลี้ยงสัตว์ได้ 
-  ประชากรในวัยแรงงานมีมาก สามารถพัฒนาเป็นแรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นได้ 

           -  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มทางด้านการเกษตร
ได้หรือจัดตั้งตลาดกลางแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรในพ้ืนที่ได้ 
          -  เป็นต าบลที่สงบ/พลเมืองมีการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
เป็นอย่างด ี
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ส่วนที่  3  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและท าใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่ พึงประสงคนั้น จ าเปนจะตองมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเปนจะตองก าหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึง อนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและ รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจนประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุ
มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติ
ที่จะใชเปนกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) 
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) 
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
สาระส าคัญ ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้  

 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม โลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและ ชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ 
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้ กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน 
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก  

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย  

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร  

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม  จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า  รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
 (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
1. วิสัยทัศน์    

“มั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม   
       หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. เป้าหมาย  
     1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี   
        คุณภาพ 
     3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     4. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

3. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) (พ.ศ.2560 – 
2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
   เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 เป้าหมายการพัฒนา 
    เป้าหมายที่ 1  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่าง

กันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   เป้าหมายที่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   เป้าหมายที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
   เป้าหมายที่ 2  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัยและ

เท่าเทียม 
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   เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี  ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ 
                 ระบบนิเวศ 
   เป้าหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
                  ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศต่อไป 
   เป้าหมายที่ 2  ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ  และสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 
   เป้าหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
   เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
   เป้าหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ต่ ากว่าล าดับที่ 20  และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 

ของโลก 
   เป้าหมายที่ 6 สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่

ในอันดับ 2 ของอาเซียน 
   เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
   เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 
   เป้าหมายที่ 4  ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเป็น                   

ธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
   เป้าหมายที่ 2  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม 
   เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
   เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมี

สัดส่วนการลงทุนวิจัย และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70 : 30 
   เป้าหมายที่ 2  เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
   เป้าหมายที่  3 เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และ                 

เทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค  เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง  และมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็น

ธรรมมากขึ้น 
   เป้าหมายที่ 2  เป็นศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดีและ 
                  การเดินทางสะดวก 
   เป้าหมายที่ 3 พื้นที่พ้ืนฐานเศรษฐกิจลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน 
   เป้าหมายที่ 2  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และ

อนุภูมิภาค 
   เป้าหมายที่ 3 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภาค และภูมิภาคอาเซียน  มีความเชื่อมโยงเพ่ือรับรองการ

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   เป้าหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี   เป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มีมาตรฐาน 

ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
   เป้าหมายที่ 5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีส่วนร่วม

ส าคัญในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่าประเทศ 
   เป้าหมายที ่6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมขีดความสามรถในการแข่งขันการ 

ขยายตลาด ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ 

1.3. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง/  
      แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 

1.1  เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
(1) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร  สุรินทร์  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  ศรีสะ

เกษ  ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับประบวนการผลิตให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย  พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตพร้อมทั้งขยาย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบที่มีสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบร่วมกันเอง  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการ
ส่งออกจัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และกลุ่ม
เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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(2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่โดยส่งเสริมการ
ปลูกพืชผัก  ผลไม้  และดอกไม้  พ้ืนที่จังหวัดเลย  หนองคาย  บึงกาฬ  นครพนม  ศรีสะเกษ  และอุบลราชธานี  
รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร นครพนม ส่วนโคนมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
และอุบลราชธานี   

(3) สนับสนุนเกษตรและสถาบันเกษตรให้ พ่ึงตนเองได้  น าร่องจังหวัดอ านาจเจริญ  
กาฬสินธุ์  และขอนแก่น  โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร  และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  หรือสหกรณ์
การเกษตรให้เข้มแข็ง  ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ  โดย
ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฏีใหม่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ส่งเสริมการเรียนรู้ จากกลุ่มเกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบรวมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
(1) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ

วงจรโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ของภาคสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และภาคราชการ  เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ข้อมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง
และตรงตามความต้องการของตลาด 

(2) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาค  อาทิ  ขอนแก่น นครราชสีมา  สุรินทร์  และสกลนคร 
เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า  การออกแบบ  และตราสัญลักษณ์  พัฒนาเทคโนโลยีและงาน
ศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า  พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  โดยยกระดับ
ผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

(3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภค  บริโภคในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจ  จังหวัดชัยภูมิ   จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดมุกดาหาร  เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือน
บ้าน  โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 

(4) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางและตอนล่าง  โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหาร และพืชพลังงาน   โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่ายจาก
พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานชีวภาพและชีวมวล  ทั้งในภาคการผลิต  ชุมชนและท้องถิ่นให้มากข้ึน 

1.3 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  อารยะธรรม  ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ 

(1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่  ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขงและสุขภาพในลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงเหนือตอนบน  ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี  จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
กาฬสินธุ์  ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา  ท่องเที่ยวธรรมชาติใน
จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดเลย  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลายตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี  รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจาย
นักท่องเทีย่วจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง  ชุมชนและท้องถิ่น 
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(2) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน  อาทิ สี่ เหลี่ยม
วัฒนธรรมล้านช้าง  เลย- อุดรธานี- หนองบัวล าภู- สปป.ลาว  โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง
พ้ืนที่และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน  กับชุมชนและท้องถิ่นในประเทศและกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 1.4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
       (1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บโดยการ
ปรับปรุงอ่างน้ า หนองและฝายที่มีอยู่เดิม  และพัฒนาแหล่งน าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ ตอนล่าง 
1 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค 
        (2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง)  อ่างเก็บน้ า 
ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร  โดยจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า  พัฒนา
ระบบส่งน้ า  และการกระจายน้ าให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง  รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
       (3) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
ต้นน้ าของจังหวัดเลย  อุดรธานี  สกลนคร ชัยภูมิ  นครราชสีมา  โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน  เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู  ปลูกป่าและป้องกันการ
บุกรุกเพ่ือรักษาพ้ืนที่ต้นน้ า และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  อนุรักษ์พ้ืนที่ชุมน้ า  ตลอดจนส่งเสริมป่า
ชุมชนเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน 

 2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561-2564 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พ.ศ.2561-2564  เพ่ือใข้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด  ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
ศักยภาพ  บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต  รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน  
โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ดังนี้   
   วิสัยทัศน์  
   “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  เชื่อมโยงการบริการ  การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์  สู่
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” 

เป้าประสงค์  (เชิงวิสัยทัศน์) 
   เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี  จึงได้ก าหนด
เป้าหมายหลัก  ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้  ดังนี้ 

1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2. เพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
3. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

ตัวช้ีวัดรวม 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2. อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็น    

         มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
1) เป้าประสงค์ 

1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 

2) ตัวช้ีวัด 
2.1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน 
2.2) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 
2.3) ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ที่เพ่ิมข้ึน 

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
3.3) เพ่ิมประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการน้ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า  การบริการและโลจิสติกส์ 
1) เป้าประสงค์ 

1.1) เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
1.2) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

2) ตัวช้ีวัด 
2.1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด 
2.2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพแรงงาน 

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
3.1) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
3.2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
3.3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
3.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
1) เป้าประสงค์ 

เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมขึ้น 
2) ตัวช้ีวัด 

2.1) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 
2.2) มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่เพ่ิมข้ึน 
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3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา    
3.1) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
3.4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 

1.4  แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2564  
 1.  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมบนพ้ืนฐานแหล่งผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน  และเป็นเมืองน่าเที่ยว  น่าอยู่” 

2. พัทธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม  เพ่ิมศักยภาพ

การบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ
เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

2. พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการ  สินคา้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้ง วัฒนธรรม  ค่านิยม  และประเพณีท่ีดีงาม  สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้  ให้ภาคประชาสังคม  และส่งเสริม
ให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
5.  สร้างความม่ันคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เป้าประสงค์รวม 
   1.1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)  เติบโตเพ่ิมข้ึน 
  1.2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้ 

4. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร   

                        สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  และอาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา  

  1.เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  อาหาร ปลอดภัย 
  2.เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1.ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมข้ึน (10 กิโลกรัมต่อปี) 
  2.อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
  3.ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร     
ได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 60) 
  4.พ้ืนที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขึ้น 50 แปลง 
  5.ร้อยละของหมู่บ้านมีตลาดสินค้าเกษตรชุมชนในปี 2564 (ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านทั้งจังหวัด) 
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 แนวทางการพัฒนา  
   1.พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
   2.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ หรือเกษตรกรรม
ทางเลือก 
   3.พัฒนาภาพกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร  และแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
   4.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกรให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
   5.ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 
   6. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิและสินค้า
เกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  และการลงทุน  
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

   1.เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคอีสาน
ตอนกลาง   
   2.เศรษฐกิจดีและมีอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตร 
ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   1.มูลค่าการค้าและการลงทุนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
   2.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
   3.อัตราการขยายตัวมูลค่าภาคบริการเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 3 ต่อปี) 
   4.รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
   5.ร้อยละจ านวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน  (ร้อยละ 5) 

   แนวทางการพัฒนา 
   1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและงาน ประเพณี
วัฒนธรรมอีสานต่อเนื่องทั้งปี 
   2.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและงานประเพณีวัฒนธรรมอีสาน
ต่อเนื่องทั้งป ี
   3.ส่งเสริมตลาดการค้า การลงทุน  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  และส่งเสริมการจัดบริการ
สุขภาพ (Medical  Hub)  
   4.พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา  SMEs เพ่ือการค้าและส่งออก 
   5.เพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัยมีคุณภาพ  เป็นคนดีคนเก่งทีคุณธรรม 
   6.ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  และพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพ่ือการค้าการลงทุน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

   1.เพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม 
   2.คนมีสุขภาวะที่ดี  สังคมเข้มแข็ง 
   3.ส่งเสริมและยกระดับอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ร้อยละ 100) 
   2.ไอคิวของเด็ก  เยาวชนอายุ 6-15 ปี เฉลี่ยเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ.2564  เท่ากับ 101 
   3.อัตราการขายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด  มะเร็ง เบาหวาน และทางเดินหายใจ
เรื้อรังลดลง  ร้อยละ 20 
   4.ร้อยละของผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี 
   5.ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ร้อยละ95) 
   6.ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง (ร้อยละ80) 
   7.ผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
   8.ผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุร้อยละ 80 
   9.การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ 
และการงานท าร้อยละ 80 
  แนวทางการพัฒนา 

1.ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
2.เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างเมืองสุขภาพ 
3.สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 
4.พัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือเพ่ือให้มีอาชีพและรายได้ 
5.แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                         
                    ให้มีคุณภาพ และย่ังยืน 

  วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา  
   1.เพ่ือให้มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 
 (SDG: Sustainable Development Growth) 
   2.เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ             
และสมดุล 
    3.เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   1.ประชาชนมีน้ าอุปโภคและบริโภคท่ีเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ร้อยละ 100  
   2.พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 32,000 ไร่ ภายในปี 2565 
   3.ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 70 
   4.ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการก าจัด ร้อยละ 100 
   5.ครัวเรือนมีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 ต่อปี 
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   แนวทางการพัฒนา 
   1.พัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน/น้ าใต้ดิน  และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
   2.ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ าและป่า
ชุมชน 

 3.ฟ้ืนฟูป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ โคกหนองนา
โมเดล 

 4.ฟ้ืนฟูและพัฒนาสวนสาธารณะทุกแห่งให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
 5.เสริมสร้างและพัฒนาการมรส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
 6.บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  

ให้มคีุณภาพ 
 7.พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารจัดการภาครัฐ 
  วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา  
   1.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา และขจัดปัญหา 
อุปสรรคของประชาชนให้เข้าถึงบริการ 
   3.เพ่ือเชิดชูความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสมานฉันท์สู่ 
สังคมและชุมชน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   1.ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระท าผิด (ร้อยละ 85) 
   2.จ านวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด (ร้อยละ 95) 
   3.อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี 
   4.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 
   5.ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไม่เกิน ร้อยละ 40 
   6.ร้อยละการจับกุมผู้กระท าผิด  อาชญากรรม ร้อยละ 85 
   7.ร้อยละของความขัดแย้งในชุมชนและสังคมลดลง ร้อยละ 100 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพ 
   2.ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด 
   3.เพ่ิมศักยภาพการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
   4.เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการให้บริการภาครัฐ 
   5.จัดตั้งแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในระดับชุมชนหมู่บ้าน 
   6.เสริมสร้างความปรองดองสมานฉัน? ด้วยการปลูกจิตส านึกให้กับประชาชนและชุมชน 
   7.ปลูกฝังอุดมการณ์ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   8.ส่งเสริมการสร้างความตระหนักการมีวินัยของประชาชนในด้านต่างๆ 
 
 



 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 2) 

- 27 - 

1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
1. วิสัยทัศน์  

       “เป็นท้องถิ่นจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ.2565” 
2. พันธกิจ  
     2.1 ส่งเสริมการจัดท าบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้      

                          ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคง 
      2.2 ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3 ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจากภายในจังหวัด 
3. เป้าประสงค์รวม 

  3.1 ท้องถิ่นมีความมั่นคง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.2 ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เป้าประสงค์     1. ท้องถิ่นมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด  1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น  (จ านวน 20 แห่ง/ปี) 

2. จ านวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพ่ิมข้ึน (จ านวน 20 แห่ง/ปี) 
 3. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับฟื้นฟู (จ านวน 20 แห่ง/ปี) 
 4. จ านวนสถานที่ก าจัดขยะและสิงปฏิกูลเพ่ิมข้ึนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น     
             (จ านวน 5 แห่ง/ปี) 

 กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 
2.พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ  พัฒนา 
   ชลประทานและเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพ     
   บริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.พัฒนาด้านผังเมือง  การควบคุมอาคาร ก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย  
   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.บริหารจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม โดยมี

การบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการ
เรียนรู้ของประชาชนในการฟ้ืนฟู  ปลูกป่าและป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ า 
และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน และสังคม 
เป้าประสงค์     1.  ประชาชนมีคุณภาพ มีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  2. ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมท่ีเข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอ้ืออาทรต่อกัน 

 ตัวช้ีวัด  1. เด็ก/นักเรียน และเยาวชน ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                ร้อยละ 100   

2. ประชาชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด ารงชีพ ร้อยละ 85 
 3. แรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานมีฝีมือ ร้อยละ 50 
 4. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 80 
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 กลยุทธ์  1.  พัฒนาคนทุกช่วงวัย  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพ 
                                  การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  รวมทั้งสืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม  
                                  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุ่นด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  ใช้ชีวิต    
แบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมลดต้นทุนให้กับสินค้าและ 

                        บริการและบริการ  สนับสนุนชุมชนต้นแบบ 
3.พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจชุมชน    
    ไปสู่แรงงานที่มีความรู้  มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ 
4. พัฒนาสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและ 

     สภาพแวดล้อม  การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหาจาก    
              ยาเสพติด  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  และเข้าถึงการรักษาของ  
              ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
เป้าประสงค์     1. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
  2. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น 

 ตัวช้ีวัด  1. การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่ง 

                               ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (จ านวน 20 แห่ง/ปี) 
   3. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  การบริการ การผลิต การค้าเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 5 ต่อปี 
   4. จ านวนนวัตกรรมทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน (จ านวน 5 โครงการ/ปี) 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน  
                                 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลัก 
                                 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว  การสร้าง 
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การบริการ  
การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

3.สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ  ส่งเสริม   
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต และใช้พลังงานทดแทน 

4.พัฒนากระบวนการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ให้ 
    เป็นเกษตรปลอดภัย  สู่มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
    สร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
เป้าประสงค์     1.  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ท้องถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมมาภิบาล 

 ตัวช้ีวัด  1. จ านวนประชาชนมีความส านึกพลเมืองเพ่ิมข้ึน  (จ านวน 12,000 คน/ปี) 
2. การมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 

   3. การตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนา 
                                ศักยภาพผู้น าชุมชน ค านึงถึงนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า  
                                การมีส่วนร่วม  และมีคุณธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูป การพัฒนาท้องถิ่น 
    ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

   3. บริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   4. การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต อ านวยความยุติธรรม การลด 

    ความความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและ      
    สวัสดิการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
5.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิด 

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

   6.เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
                                 เสมอภาคและเป็นธรรม 
1.6 Thailand 4.0 โมเดลประเทศไทย 4.0 

โมเดลประเทศไทย 4.0  เป็นวิสัยทัศเชิงนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล  ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
โดยมีฐานคิดหลักคือ การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์  ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ  คือเปลี่ยนจากมนุษย์ที่ส าคัญให้ท างานร่วมกันกับ
เครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงที่น าเข้ามาช่วยในการภาคการผลิตในทุกสาขาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  โดยเน้นการปรับสมดุลการพัฒนา 4  ในมิติไปพร้อมๆ
กัน ทั้งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ  การรักษาสิ่งแวดล้อม  การมีสังคมที่อยู่ดีกินดี  และการเสริมสร้างภูมิปัญญา
มนุษย์  ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกได้อย่างทันท่วงที 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานฟลัง
ประชารัฐ”  เป็นตัวการขับเคลื่อน  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  ภาคการเงิน  การธนาคาร ภาค
ประชาชน  ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ  ร่วมกันระดมความคิด  ผนึกก าลัง
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ขับเคลื่อนผ่านโครงการบันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม  หรืองานวิจัยต่างๆ  โดยกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่  ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ 

2. กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
3. กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะ  หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม  และบริการที่มีมูลค่าสูง  เปลี่ยนจากแรงงานที่มี

ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และทักษะสูง 
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ดังกล่าว  ถือเป็นการผนึก

ก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด  “ประชารัฐ”  ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวเป็น
จุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนและน าพาประเทศท่ีมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนในที่สุด 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
1. วิสัยทัศน์ : 
                 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

                           “เศรษฐกิจเข้มแข็ง  ประชาชนมั่นใจ  ความรู้ก้าวไกล  ใส่ใจสุขภาพ 
2. ยุทธศาสตร์ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี 
 

3. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   เป้าประสงค์ : 

1. การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน  
 

   ตัวช้ีวัด : 
  1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  2. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
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   กลยุทธ์  :  จัดให้มีและบ ารุงร ั ก ษ าท า ง บ ก  ทางน้ า และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 :  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
                                       และสังคม 

   เป้าประสงค์ : 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  เพิ่มผลผลิตและคุณภาพในภาคการเกษตร ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 

เพ่ิมข้ึน และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคม 
 

   ตัวช้ีวัด : 
  1. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ 
  2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลยาเสพติด 
  3. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

   กลยุทธ์ :    
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และประชาชนให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
2. ลดปัญหายาเสพติด เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้สังคม 
3. พัฒนาแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 :  ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา 
                             ท้องถิ่น 

   เป้าประสงค์ : 
1. ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ทัน     
   เหตุการณ์แก่ประชาชน 
2. มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่   
   กับท้องถิ่นสืบไป 

   ตัวช้ีวัด  :   
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา    
   ขั้นพ้ืนฐาน 
2.ร้อยละของประชาชนทีได้รับการส่งเสริม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น 

   กลยุทธ์  :   
1.  ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้และข่าวสาร 

 2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    เป้าประสงค์  :   

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหมู่บ้าน ชุมชนเกิดสังคมแห่งความ
ปลอดภัยและเก้ือกูลกัน    
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   ตัวช้ีวัด  :    
1. ร้อยละของประชาชนมีความส านึกพลเมืองเพ่ิมขึ้น  
2. ร้อยละของประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   กลยุทธ์  :    
1.  เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ต าบล  
2.  เพ่ิมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 :  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์  :  คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้แก่สิ่งแวดล้อม 
   ตัวช้ีวัด  :    

1. จ านวนพื้นที่ป่าชุมชนได้รับการฟื้นฟูและปลูกป่าเพ่ิมข้ึน 
  2. ร้อยละของประชาชนที่บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

   กลยุทธ์  :    
1. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
2. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการก าจัดตามหลักวิชาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 :  พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี 
   เป้าประสงค์  :  ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม และการบริการ  

                      ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
   ตัวช้ีวัด  :    

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่างๆ 
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

   กลยุทธ์  :    
 1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 2. เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพ 
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4.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้องถิ่นมีความเจริญ 
ทุกด้านอย่างสมดุล  

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ท้องถิ่นน่าอยู่ อย่าง
ยั่งยืน 

 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
 พัฒนาพื้นที่สีเขียว 
 พัฒนาท้องถิ่นน่าอยู ่

 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 จัดระบบการศึกษา 
 พัฒนาสิ่งแวดล้อม การ

เรียนรู ้
 ส่งเสริมกีฬานันทนาการ 
 ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

บริหารจัดการตามหลกัธรรมภิบาล 
 บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 พัฒนาบุคลากร 
 เพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการประชาชน 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 พัฒนาสังคม 
 พัฒนาสาธารณสุข 
 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

 

รักษาความปลอดภัยและสร้างสันติสุข 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้างความ 

สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ

และการ
แข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส์ 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านวิทยา 
ศาสตร์  

เทคโนโลยี  
วิจัย  และ
นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์
การพฒนา
ภาค  เมือง  
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ  
ประเทศ

เพ่ือนบ้าน
และภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การ

แปรรูป  การค้า  พืชเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมการค้า  การบริการ  

การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียว

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การก้าวสู้ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
ละสินค้าเกษตร  สู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ และอาหารปลอดภยั 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว  

การบริการ  การค้า  การผลิต   
และการลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพชีวิต  และสร้าง

ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน 
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความสมดุลของทรัพ 

ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
รักษาความมั่นคงภายใน  และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

ในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1                    
พัฒนาการเชื่มโยงเครือข่ายโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2                    
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                    
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4                   
 สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลงั

ทางสังคม 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.
หนองแวง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม จารตี 
ประเพณแีละภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

ยทุธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการจัดระเบยีบ

ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
ด้านการบริหารจัดการ และ
อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านพัฒนาระบบการ

บริหารกิจการท่ีดี 

เป้าประสงค ์ การคมนาคมมี
ความสะดวก 

ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

 

ประชาชนมี
สาธารณูปโภค
พื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตอย่าง
ท่ัวถึงและได้
มาตรฐาน 

 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
ที่ดี  เพิ่มผลผลิตและ

คุณภาพในภาค 
การเกษตร และ

ประชาชนมีรายได้
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น  และ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับครอบครวัและ

สังคม 
 

ส่งเสริมการศึกษา
ทั้งในระบบและ
นอกระบบให้มี

คุณภาพตลอดจน
ข้อมูลข่าวสารที่ทัน

เหตุการณ์แก่
ประชาชน 

 

มีการสืบสาน
ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมอันดีงาม 
การสืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่คู่กับท้องถิ่น

สืบไป 
 

ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของหมู่บ้าน ชุมชน

เกิดสังคมแห่ง
ความปลอดภยั
และเกื้อกูลกัน 

 

คืนความอุดม
สมบูรณ์ สร้าง
ความสมดุล

ให้แก่
สิ่งแวดล้อม 

 

ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม 

  
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ ์

แผนงาน 
1. การบริหารงานทั่วไป 

จัดให้มีและบ ารุงร ั ก ษ า
ท า ง บ ก  ทางน้ า และ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 
 
(แผนงานที่ 6, 12) 
 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี 
และประชาชนให้มีสุขภาพ 
พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
2. ลดปัญหายาเสพติด เพื่อ
สร้างความปลอดภยัให้สังคม 
3. พัฒนาแรงงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ โดย
มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  (แผนงานที่ 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 10, 12) 

1. ส่งเสริมและยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้
และข่าวสาร 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งาม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 
 (แผนงานที่ 3, 8) 
 
 
 

 

1. เพิ่มศักยภาพการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน ต าบล  
2. เพิ่มศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
(แผนงานที่ 1, 2, 4, 6, 7) 
 
 

1. ฟื้นฟูทรัพยากรปา่ไม้ให้
คงความอุดมสมบูรณ์ใน
พื้นที่ป่าชุมชน 
2. บริหารจัดการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและการก าจัด
ตามหลักวิชาการ 
 
(แผนงานที่ 4, 10) 
 
 

 

1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบ
บูรณาการ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน   
2. เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและพัฒนาระบบการ
บริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
(แผนงานที่ 1, 3, 5, 6, 7) 
 
 

2. การรักษาความสงบ
ภายใน 

3. การศึกษา 

11. การพาณิชย ์

5. การสังคมสงเคราะห ์ 6. การเคหะและชุมชน 

7. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

8. การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

9. การอุตสาหกรรม
และการโยธา 

10. การเกษตร 

4. การสาธารณะสุข 

12. งบกลาง 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน  และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ด้วยเทคนิค  Swot Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)  ดังนี้ 
ภายใน 

จุดแข็ง (Strength =  S) 
-  เป็นสังคมชนบทความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีความอบอุ่นใกล้ชิด 
-  สภาพชุมชนมีความรักใคร่ เอ้ืออาทร 
-  มีพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมจ านวนมาก 
-  มีแรงงานในพื้นท่ีอย่างเพียงพอ 
-  เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
-  ประชาชนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี 
จุดอ่อน  (Weakness =W) 
-  ขาดแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคและส าหรับท าการเกษตร 
-  เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีท าให้สภาพดินเสื่อม 
-  ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและมีรายได้ต่ าท าให้เกิดปัญหาหนี้สิน  
   และความยากจนของเกษตรกร 
-  ขาดทักษะในด้านแรงงาน 
-  กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็ง 
-  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
-  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูง 

ภายนอก 
โอกาส  (Opportunity = O 
-  นโยบายรัฐบาลน าครัวไทยสู่ครัวโลก 
-  นโยบายรัฐบาลสนับสนุนสินค้า OTOP 
-  แผนพัฒนาจังหวัดเน้นผลิตข้าวหอมมละลิคุณภาพดี 
-  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์   
-  นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
-  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอแก่การประกอบอาชีพ     

อุปสรรค  (Threat =T) 
-  ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง, ภัยน้ าท่วม 
-  น้ า/ไฟฟ้าในการท าการเกษตรไม่เพียงพอ 
-  ต้นทุนการผลิตสูง เช่น เมล็ดพันธุ์, ปุ๋ย, สารเคมี และอาหารสัตว์ ฯลฯ 
-  การจ าหน่วยสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง 
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จุดแข็ง 
ต าบลหนองแวงยังเป็นชุมชนชนบท มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  ดังนั้นความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจึงอบอุ่น  

มีความใกล้ชิดกัน  จึงท าให้ไม่ค่อยไม่มีปัญหาสังคมมากนัก จากสภาพชุมชนที่ยังมีความใกล้ชิด จึงเกิดความรักใคร่
กลมเกลียวกันและเอ้ืออาทรกันชุมชน  ท าให้มีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นไปด้วยดี ปัญหาทางสังคมที่รุนแรงจึงไม่มี  
หากพิจารณาถึงสภาพพ้ืนที่ของต าบลหนองแวงที่มีถึง 38,787 ไร่  จะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น  4  กลุ่ม 

1)  พ้ืนที่ท านา  16,016  ไร่  เหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  เพียงแต่ยังขาดแหล่งน้ าจะ
สามารถให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจ านวนมากเพ่ือเป็นสินค้าท่ีส าคัญของต าบล 

2)  พ้ืนที่อยู่อาศัย  15,652  ไร่  ประกอบเป็นหมู่บ้าน จ านวน  15  หมู่บ้าน  หมู่บ้านใหญ่ ๆ  มีพ้ืนที่
เพียงพอที่จะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยและสามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนได้อีกมาก 

3)  พ้ืนที่สาธารณะ  3,620  ไร่  ซึ่งสามารถท่ีจะอนุรักษ์เป็นพ้ืนที่สีเขียว  เป็นป่าชุมชนและใช้ประโยชน์
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกมาก  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ  

4)  พ้ืนที่ท าสวน  3,499  ไร่  ซึ่งยังไม่ค่อยได้พัฒนาเท่าที่ควร รวมทั้งต่อเนื่องกับพื้นที่สาธารณะเพียงแต่
ขาดแหล่งน้ า   

จุดอ่อน 
ต าบลหนองแวงเคยประสบกับปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งและน้ าท่วม เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่ผ่านของล าน้ าเสียวน้อยทางตอนล่างของต าบล น้ าล้นฝั่งท่วมพ้ืนที่ท านาของเกษตรกร ส่วนตอนบนของต าบล
เป็นพ้ืนที่รับน้ าจากหลายต าบลก็เกิดปัญหาเช่นกัน  เป็นผลให้ถนนหนทางเชื่อมระหว่างต าบลและไปพ้ืนที่
การเกษตรเกิดความช ารุด  ส่วนในฤดูแล้งไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าจึงขาดน้ าท าการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในการ
พัฒนามาโดยตลอด  การพัฒนาแหล่งน้ าของต าบลไม่เพียงพอกับความต้องการและต้องใช้งบประมาณอีกเป็น
จ านวนมาก  สภาพเส้นทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบลข้างเคียง และไปพ้ืนที่การเกษตรไม่ดี ช ารุด จากการที่
เป็นสังคมเกษตรกรรมท าให้ประชาชนมีรายได้ต่ าเนื่องจากขาดทักษะทางด้านแรงงาน การใช้สารเคมีของเกษตรกร
ท าให้เห็นผลเร็วแต่มีผลเสียในระยะยาวซึ่งต้องให้ความรู้เรื่องของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและให้
กลับมาใช้เกษตรอินทรีย์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะต้องใช้การอบรมและพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ต้องการของตลาด
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้น  

โอกาส 
นโยบายรัฐบาลน าครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นโอกาสอันดีที่ต าบลหนองแวงจะได้พัฒนาการผลิตและเพ่ิมผลผลิต

ของข้าวหอมมะลิซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายเป็นหลัก เป็นแหล่งเงินตราที่ส าคัญของประชาชนภายใน
ต าบล  จากที่ประชาชนหันมาสนใจอาหารเพ่ือสุขภาพจึงได้เป็นนโยบายเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้มีความปลอดภัย
ส าหรับผู้บริโภคและเป็นการเพ่ิมมูลค่าราคาของผลผลิต ตลอดจนจัดหาตลาดจ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์สินค้า OTOP 
และสินค้าภาคการเกษตร 

ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาภัยธรรมชาติถือเป็นภาวะที่คุกคามและสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งผลผลิต

ตลอดจนเส้นทางคมนาคมซึ่งท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม  นอกจากท้ังปัญหาภัยแล้งและภัยน้ าท่วม
ยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าการเกษตรของประชาชนเป็นอันมาก ปัญหาแหล่งน้ ายังเป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาและส่งผลต่อความเป็นอยู่รายได้และการประกอบอาชีพ 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
1. การกระจายอ านาจในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติ 
2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ 
5. ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ/โลกมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้เศรษฐกิจหรือสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
6. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีความหลากหลายท าให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด 
8. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
9. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและจัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
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ส่วนที่  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม - เคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง ส านักงานปลัด 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและสังคม 
 

-บริการชุมชนและสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   
- สาธารณสุข 
 

-กองสวัสดิการ 
-ส านักงานปลัด 
 

-กองสวัสดิการ 
-ส านักงานปลัด 
 

3. ด้านการศึกษา ศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

- การศึกษา 
- เคหะและชุมชน 
 

 
กองการศึกษา 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด อบต.
หนองแวง 

5. ด้านการบริหารจดัการ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและสังคม - สาธารณสุข 
 

-ส านักงานปลัด 
 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด อบต.
หนองแวง 

6. พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่
ด ี
 

-บริการชุมชนและสังคม 
 
 

- เคหะและชุมชน กองช่าง กองการศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   อ าเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
1,243,800 

 
20 

 
5,164,000 

 
16 

 
4,267,000 

 
42 

 
10,674,800 

   1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 7 420,400 10 1,909,200 9 2,400,000 26 4,734,600 
รวม 0 0 0 0 13 1,669,000 30 7,073,200 25 6,667,000 68 15,409,400 

2  ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต และสร้างความเขม้แข้ง
ของครอบครัวและสังคม 
2.1 แผนงาน งบกลาง  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
2.2 แผนงาน การสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 0 0 0 0 14 280,000 14 280,000 14 280,000 42 840,000 
2.5 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.6 แผนงาน เคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.7 แผนงาน เกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 15 330,000 15 330,000 15 330,000 45 990,000 
3  ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.1 แผนงาน การศึกษา 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1,123,000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1,123,000 
   3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   3.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   3.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 3 1,123,000 0 0 3 1,123,000 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
   4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

   4.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   4.3 แผนงาน สาธารณสุข   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   4.4 แผนงาน สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   4.5 แผนงาน เคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
   5.1 แผนงานเกษตร 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

   5.2 แผนงาน สาธารณสุข 0 0 0 0 1 45,0000 2 550,0000 1 200,0000 4 795,000 

รวม 0 0 0 0 1 45,0000 2 550,0000 1 200,0000 4 795,000 

6  พัฒนาระบบการบริหารกจิการที่ดี 
6.1  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

6.2 บริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 1 20,000 1 20,000 2 40,000 

6.3 การศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.4 เคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 1 50,000 0 0 1 50,000 

รวม 0 0 0 0 0 0 2 70,000 1 20,000 3 90,000 

สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02 0 0 0 0 29 2,044,200 51 9,126,200 41 7,197,000 121 18,367,400 

สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02/1 0 0 0 0 11 6,488,000 0 0 11 16,500,000 22 22,988,000 

สรุปโครงการและงบประมาณทั้งหมด 0 0 0 0 40 8,532,200 51 9,126,200 52 23,697,000 143 41,355,400 

แบบ ผ. 01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

……………………………….……………. 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน   
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256 1 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนน 
คสล.หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล.  จากบ้านนายวันชัย  สิงห์สุข ถึง
บ้านนายจันทร์ทา  โคตุเคน  กว้าง 4.00 ม. ยาว 
170.00 ม. 

- - - 160,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง/ขยาย
ไหล่ทาง คสล. หมู่
ที่ 2 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ขยายไหล่ทางถนน คสล. สองข้างทาง 
1.ขยายไหล่ทางจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงประตูวัด
ด้านทิศใตข้้างละ 1.00 ม. ยาว 50.00 ม. 
2.ขยายไหล่ทางจากบ้านนายสมชาย  วงษ์จ าปา ถึง
บ้านนายชวัญ  ศรีอุปรัตน์ ข้างละ 1.00 ม. ยาว 
100.00 ม. 

- - - - 300,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอี่เม้ง หมู่
ท่ี 4 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  คลองร่องก้อม บริเวณที่
นา นายเสาร์ บัวทุม ท่อระบายน้ าคอนกรีต 0.80 x 
0.80 ม. จ านวน 1 แถว 2 จุด พร้อมอาคารป้องกัน
น้ ากัดเซาะ หน้า – หลัง 

- - 49,800 - - ร้อยละ
พื้นท่ีน้ า
ท่วมลดลง 

ลดปัญหา
น้ าท่วมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอี่เม้ง 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  คลองร่องก้อม บริเวณที่
นา นายสม  บุญสงค์ ท่อระบายน้ าคอนกรีต 1.00 x 
1.00 ม. จ านวน 4 แถว 1 จุด พร้อมอาคารป้องกัน
น้ ากัดเซาะ หน้า – หลัง 

- - 200,000 - - ร้อยละ
พื้นท่ีน้ า
ท่วมลดลง 

ลดปัญหา
น้ าท่วมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมร่องระบายน้ า 
1.จากที่สวนนางปุ่น  ไชยลาด  ถึงหน้าบ้านนายอนันต์  
วรรณสิงห์ กว้าง 3.50 ม. ยาว 150.00 ม. 

- - - 330,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน 
ตสล. หมู่ท่ี 6 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

 ก่อสร้างถนน คสล. จากที่นานางทอง  ชาวงษ์  ไป
ประปาบ้านเหล่า กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. 

- - - 330,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างร่องน้ า 
คสล. หมู่ท่ี 6 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.  
1.จากบา้นนางบัวเรียน  อุลหัสสา ถึงแยกบ้านนางบัวลา  
กองพิธี (ฝั่งเดียว) กว้าง 0.30  ม. ยาว 58.00 ม. 

- - - 150,000 - ร้อยละพื้นที่
น้ าท่วมลดลง 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างร่องน้ า 
คสล. หมู่ท่ี 6 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.  
1.จากศาลาประชาคม ถึงหนองฮี กว้าง 0.30  ม. 
ยาว 117.00 ม. 

- - - - 300,000 ร้อยละพื้นที่
น้ าท่วมลดลง 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างขยาย
ถนน คสล.  หมู่ท่ี 
7 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ขยายงถนน คสล. ไหล่ทาง 2 ฝั่งทาง จากศาลา
ประชาคม  ถึงบ้านนายบุญเลิศ  ดาวเรือง  ยาว 
142.00 ม.  กว้างข้างละ 1.00 ม. 

- - - 75,000 
 
 

- 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ผึ้ง หมู่ท่ี 7 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  บริเวณท่ีนา นายดวง
จันทร์  อุตตมะ  ท่อระบายน้ าคอนกรีต 1.00 x 
1.00 ม. จ านวน 1 แถว พร้อมอาคารป้องกันน้ ากัด
เซาะ หน้า – หลัง 

- - 200,000 - - ร้อยละ
พื้นท่ีน้ า
ท่วมลดลง 

ลดปัญหา
น้ าท่วมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

11 วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพั ก น้ า 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

1.วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า จากบ้านนางทอง
ฝั่น  อุดทา ถึงสามแยกบ้านนายเล็ก  สุนทอง ยาว 
100.00 ม. 

- - - - 215,000 ร้อยละพื้นที่
น้ าท่วมลดลง 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
โตน หมู่ท่ี 8 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. จากบ้านนายอัมพร  สอน
โยหา  ถึงทางหลวงชนบท สาย 3017 ร่องระบายน้ า 
คสล.กว้าง 0.40 ม. ยาว 96.00 ม. .หนา 0.10 ม. 
พร้อมฝารางเหล็กระแกรง 

- - 238,000 - - ร้อยละพื้นที่
น้ าท่วมลดลง 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 8 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
1. ก่อสร้างถนนจากฉางข้าว – หนองโตน กว้าง 4.00 
ม. ยาว 200.00 ม. 

- - - - 440,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

14 ปรับปรุงถนน   
คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ปรับปรุงถนน คสล.  
1.สายจากสามแยกร้านค้าชุมชน ไปศาลา
ประชาคม ผิวจราจรกว้าง 7.00  ม. ยาว 70.00 
ม. ยาว 0.15 ม. 

- - 256,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 2) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า           
หมู่ที่ 9 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม  ร่องระบายน้ า สองข้างทาง
พร้อมฝาตะแกรง 
1.ก่อสร้างร่องระบายน้ า หน้าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหัวหนอง ถึงสี่แยกบ้านหนองผึ้ง 
กว้าง 0.30  ม. ยาว 120.00 ม. 
2. ซ่อมแซมร่องระบายน้ าพร้อมฝาตะแกรงจากสี่แยก
กลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนางสาวปราณี  พานิชย์ ยาว 
100.00 ม. 

- - - - 200,000 ร้อยละ
พื้นที่น้ า
ท่วมลดลง 

ลดปัญหา
น้ าท่วมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 
10 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
1.จากบ้านนายบริวาน ทองบ่อ – ถนนหนองผึ้ง-
หนองสระพัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 360.00 ม. 
 

- - 
 

- - 400,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 
10 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
1. จากท่ีสวนนางส าเนียง เพชรวิสยั – บ้านนายสุ
พล พลสว่าง  กว้าง 4.00  ม. ยาว 100.00 ม. 

- - 
 

- - 220,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

18 ขยายถนน คสล. 
หมู่ที่ 11 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขยายถนน คสล. สองข้างทาง 
1.ขยายถนน คสล.จากแยกบ้านนายสุพจน์   
สุนนท์นาม ถึงที่นายค าพันธ ์ ค าดี ข้างละ1.00  ม. ยาว 
300.00 ม. 

- - - - 170,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 12 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
1.สายจากบ้านนายสมศรี  แคนลาด ถึงบ้านนางทองสา  
อาจสุวรรณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
2.สายข้างวัดโพธิ์ทอง ไปบ้านนายพธุ  แสนสี กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 30.00 เมตร 

- - - 300,000 224,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

20 ขยาย ถนน 
คสล.  หมู่ที่ 12 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

1. ขยายถนน คสล. จากบา้นนางดวงจนัทร์ – บ้านนาง
พรรณผกา ชารีพัด กวา้งข้างละ 1.00 ม. ยาว 96.00 ม. 

- - - - 55,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

21 ปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่ที่ 13 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล.  
1.สายจากบ้านนายบญุส่ง  พลาหาญ ถงึหน้าบ้านนาย
เพิ่มพูนทรัพย์  อุไชย กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร 

- - - - 343,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

22 ปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่ที่ 14 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล.  
1.สายจากที่นายสมหมาย  สิงห์สุข ไป ที่นายฉลวย  ชารี
ผาบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร 

- - - 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

23 ก่อร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 14 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
1.สายจากที่นางทองจันทร์  คู่กระสังข์ ถึงหนองแวง  กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร 

- - - 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 15 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
1.จากถนนทางหลวงชนบท  ถึงที่บ้านนายไสว  
พรมธิดา กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. 
 

- - - 400,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

25 ปรับปรุงระบบ
ท่อจ่าย
น้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

 ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน - - - 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ าสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างติดต้ัง
ระบบกรอง
น้ าประปาผิวดิน/
ปรับปรุงระบบท่อ
จ่ายน้ าประปา
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างติดตั้งระบบกรองน้ าประปาผิวดิน   
ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 
  

- - 300,000 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ าสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างหอถัง
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่8 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน  
  

- - - 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ าสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ปรับปรุงระบบ
ท่อจ่าย
น้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่9 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน - - - 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ าสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

29 ปรับปรุงระบบ
ท่อจ่าย
น้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน - - - 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ าสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 ปรับปรุงระบบ
ท่อจ่าย
น้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน - - - 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
น้ าสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการ
ก่อสร้างศาลาริม
ทางปากทาง
บ้านหนองผึ้ง 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ให้ประชาชนได้
พักระหว่าง
เดินทาง รอรถ
โดยสาร 

ก่อสร้างศาลาริมทางปากทางบ้านหนองผึ้ง พร้อม
จัดท าสวนหย่อม 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ที่พัก
ระหว่างทาง
ได้รับความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 2) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เกษตรวิสัย
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับ
ท่ีอยู่อาศัย และ
ท าการเกษตร    
หมูท่ี่ 1 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่
อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัย และท า
การเกษตร 
1.จากแยกบ้านนายเสาร์  แสนสี ถึงฝายวังเรือ 
 

- - - - 300,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

33 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับที่
อยู่อาศัย และท า
การเกษตร               
หมู่ที ่5 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่
อาศัย และท า
การเกษตร 

1.จากดอนปูต่า ถึงที่นานายสลิ้ม อุดมลาภ  ยาว  
1,800.00 ม. 
2.บ้านนางหนูกุล  เสนานาม – บ้านนายสมโชค  
บุดดา 
 

- - - - 200,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

34 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับที่
อยู่อาศัย และท า
การเกษตร        
หมู่ที่  9 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัย และท า
การเกษตร 
1. จากบ้านนายจีระ  อินทรกลาง ถึงล าเสียวน้อย
บ้านแข้ ยาว 2,800.00 เมตร 
 

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 2) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เกษตรวิสัย
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับ
ที่อยู่อาศัย และ
ท าการเกษตร        
หมู่ที ่8 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่
อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัย และท า
การเกษตร   
1.จากฉางข้าวถึงหนองโตน ยาว 200.00 เมตร 
 

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

36 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เกษตรวิสัย
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับ
ที่อยู่อาศัย และ
ท าการเกษตร       
หมู่ที ่10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่
อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัย และท า
การเกษตร 
1. จากบ้านนางใหม่  บุบผากอง ถึงหนองสระแบง 
ยาว 350.00 ม. 
 
 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

37 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เกษตรวิสัย
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับ
ที่อยู่อาศัย และ
ท าการเกษตร          
หมู่ที ่11 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่
อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับที่อยู่อาศัย และท า
การเกษตร 
1.จากบ้านนายทองคูณ  ค าทองเที่ยง ถึงบ้านนาย
สัมฤทธ์  วาธิคุณ ยาว 100.00 ม. 
 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 2) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เกษตรวิสัย
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับ
ที่อยู่อาศัย และ
ท าการเกษตร   
หมู่ที ่15 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่
อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขต/ขยายเส้นเมนไฟฟ้า/เพิ่มเฟสไฟฟ้า /
เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ส าหรับที่อยูอ่าศัย และท า
การเกษตร 
1.เพิ่มเฟสไฟฟ้า จาก 2 สาย เป็น 3 สาย จากจดุ
สี่แยกบ้านสิงห์ไคล ถึง บ้านเหล่าดอกไม้  
2.เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 30 แอมป์ เป็น 50 
แอมป์ 

- - - - 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างป้าย
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองแวง 

1.เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
ช่ือสามารถ
มองเห็นชัดเจน 

ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 15,000 - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

เด็กสามารถ
ท ากิจกรรม
กลางแจ้งได้
อย่าง
ปลอดภัย
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าและ
ลานคอนกรีต           
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองแวง 

เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของการระบาย
น้ า 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าและลานคอนกรีต           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง จ านวน 1 
แห่ง 

- - - 204,000 - ร้อยละ
พื้นที่น้ า
ท่วมลดลง 

ลดปัญหา
น้ าท่วมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวมโครงการ 0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

6 
โครงการ 

20 
โครงการ 

16 
โครงการ 

   

 

แบบ ผ. 02 



 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 2) 

- 52 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เสรมิผิวจราจร
ลูกรัง บ้านหัว
หนองแวง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวจราจรลูกรัง จากบ้านนางส าเนียง  พิกุล 
ถึงบ้านนายสุนทร  นามชารี  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 440.00 ม. ปริมาตรลูกรัง 
352.00 ลบ.ม. 

- - 55,500 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

2 ลงหินลูกรัง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ลงหินลูกรัง/ยกถนนดินพร้อมบดอดัลูกรัง  
1.ลงหินลูกรังจากสามแยกสวนนางสังวาล  จันทะ
ชา ถึงสามแยกนานายฉลอง  นาแซง 
 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบด
อัด หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัด  
1. จากนานางฉวี  แสนมาตร ถึงนานางเปลี่ยน  
โบราณประสิทธ์ิ กว้าง 6.00 ม. ยาว  2,000.00 
ม. 

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

4 โครงการ 
ซ่อมแซมคันคลู า
เสียวน้อย หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ซ่อมแซมคันคลู าเสียวน้อยสองข้างทาง  
1.จากจดุที่นานายป่อง  อ่อนดี ถึงที่นานาย
ไพบูลย์  นารไีผ ่
2.จากฝายวังเรือ ถึงสะพานโนนคอ้ 

- - - 300,000 
 

- ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคและ
ท า
การเกษตร 

-อบต.หนองแวง 
-อบจ.ร้อยเอ็ด 
-กรมทรัพยากร
น้ า 
-กรมชล
ประธาน 

5 เสรมิผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวจราจรลูกรัง  
1.ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังจากสวนนาย
ประเทือง  บัวลอย  ถึงที่นางสุมาร ี วงษ์วิเศษ 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 2) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ลงหินลูกรัง หมู่
ที่ 2 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ลงหินลูกรัง  
1.ลงหินลูกรังจากแยกนานายชาย  เหนือจันดี  ถึง
สะพานข้ามล าเสียวน้อย 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

7 เสรมิผิวจราจร
ลูกรัง บ้านเหนือ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวจราจรลูกรัง จากสามแยกบ้านเหนือ – 
บ้านหนองฮี ถึง ท่ีนานางอุ้ม ชะเนียน  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 470.00 ม. ปริมาตรลูกรัง 
376.00 ลบ.ม. 

- - - 59,200 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

8 เสรมิผิวจราจร
ลูกรัง  หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

เสริมผิวจราจรลูกรังสายบ้านสิงห์ไคลไป
คลองส่งน้ าฮ่องแฮ่ 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
บ้านสิงห์ไคล 
หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากสามแยกที่    
ถึงดอนปู่ตา ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
135.00 ม. สูง 0.60 ม. ปริมาตรลูกรัง 
108.00 ลบ.ม. 

- - 17,700 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

10 ก่อสร้าง/ลงหิน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนดิน/ลงหินลกูรัง/ยกถนนดิน
พร้อมบดอัดลกูรัง /ลงท่อระบายน้ า 
1.ก่อสรา้งถนนดินลูกรังพรอ้มบดอดั/ลงทอ่ระบาย
น้ าจากที่นานางทองแดง  อุดมลาภ  ถึงที่นานาง
เฮียม  มะรังสี ยาว 250.00 ม. 
2.จากที่นางปุ่น  ไชยลาด ถึงที่นานางอ่อนสา  เทียม
สิงห์ ยาว 700.00 ม. 

- - - - 300,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
และลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 2) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนน
ดิน/เสรมิผิว
จราจรลูกรัง หมู่
ที่ 6 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนดิน/ลงหินลกูรัง/ยกถนน 
1.ก่อสรา้งถนนดินพร้อมลงลกูรังจากที่นางกอบกุล  
อนุไพร ถึงที่นางบังอร สุนนท์นาม ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 800.00 ม. ปริมาตรลูกรัง 480.00 
ลบ.ม. 
2.ลงหินลูกรังจากบ้านนางประมวล  แก้วเสน่หา ถึง
ที่นายไพจิตร  พานิชย์ 

- - 72,600 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
และลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

12 เสรมิผิวจราจร
ลูกรัง /ขุดดิน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

เสริมผิวจราจรลูกรัง /ขุดดิน  
1.เสริมผิวจราจรลูกรัง จากที่นานายล้วน  แทนมูล 
ถึงดอนด่ัง หัวหนองแก  มาสามแยกโนนหมู 
2.เสริมผิวจราจรลูกรัง จากแยกสวนนางน้อย  เนตร
มงคล ถึงดอนพะยอม 
3.เสริมผิวจราจรลูกรัง จากบ้านนายบุญเลิศ  
ดาวเรือง ถึงแยกนานางเมล็ด (บ้านหัวหนอง) 
4.ขุดดินออกจากสะพานคอนเวิสบ้านหนองผึ้ง 
 

- - - - 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
และลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน
ดิน/ลงหินลูกรัง 
หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน/ลงหินลูกรัง  
1.ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังรอบหนองโตน 
จากนานางสริญญา  สมมิตะ ถึงนานายหนู  แสนสี 

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 2) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนน
ดิน/ลงหินลูกรัง 
หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน/ลงหินลูกรัง  
1.ลงหินลูกรังจากบ้านนายเรืองฤทธิ์  ชมพู ถึงร่องโดน 

- - - 150,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ าจากท่ีนางเพียร  
ราตะกั่ว ถึงท่ีนางบัญทัน  โมลา กว้าง 4.00 ม. ยาว 
150.00 ม. 
 

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

16 ปรับปรุงคันคลู า
เสียวน้อย หมู่ที่ 
9 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ปรับปรุงคันคลู าเสียวน้อยสองฝั่ง จากเขตต าบลศรี
โคตร ถึงเขตบ้านหนองผึ้ง กว้าง 4.00 เมตร 

- - - - 500,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ าส าหรับ
การอุปโภค
และท า
การเกษตร 

-อบต.หนองแวง 
-อบจ.ร้อยเอ็ด 
-กรมทรัพยากร
น้ า 
-กรมชล
ประธาน 

17 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 10 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนดิน/ลงหินลูกรัง 
1.ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดจากบ้านนางใหม่  บุบผา
กอง ถึง หนองสระแบง กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 
ม. 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

18 เสรมิผิวจราจร
ลูกรัง บ้านเหล่า 
หมู่ที่ 10 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวจราจรลูกรัง จากบ้านนายบวร  บุญสาร 
ถึง บ้านนางหนู  เชิดชม  ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 200.00 ม. ปริมาตรลูกรัง 140.00 ลบ.ม. 

- - 22,600 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ (ครั้งท่ี 2) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนน
ดิน/ลงหินลูกรัง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างลงหินลูกรังบดอัด จากสี่แยกบ้านนาย
เหรียญ  อ่ึงน้อย ถึงที่นานายสมหมาย  สิงห์สุข  
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

20 ปรับปรุงคันคลู า
เสียวน้อย บ้าน
เหนือ หมู่ที่ 12 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ปรับปรุงคันคลู าเสียวน้อยสองฝั่ง จากสะพาน
หนองสา  ถึงสามแยะไปโพนข่อย ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 600.00 ม.  ปริมาตรลูกรัง 
480.00 ลบ.ม. 

- - 116,000 - - 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ าส าหรับ
การอุปโภค
และท า
การเกษตร 

-อบต.หนองแวง 
-อบจ.ร้อยเอ็ด 
-กรมทรัพยากร
น้ า 
-กรมชล
ประธาน 

21 ก่อสร้าง/ขยาย
ถนนดิน/ลงหิน
ลูกรัง หมู่ที่ 13 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

1.ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังจากแยกโรงสี
ชุมชนถึงแยกท่ีนานายพวง  โรจน์ศร ี กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 170.00 เมตร 
 

- - - 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

22 ก่อสร้าง/ขยาย
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 
13 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

1.ก่อสร้างขยายถนนลูกรังจากสามแยกนานาง
ทองม้วน  บุตรสมบัติ ถึงที่นานายทองหล่อ  สีทะ  
 

- - - - 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

23 เสรมิผิวจราจร
ลูกรัง บ้านป่า
ม่วง หมู่ที่ 14 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวจราจรลูกรัง จากบ้านนายฉวี  บุญเลิศ ถึง
ถนนลาดยางสายหนองแวง-สิงห์โคก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 550.00 ม. ปริมาตรลูกรัง 
440.00 ลบ.ม. 

- - 69,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนน
ดิน/ลงหินลูกรัง 
หมู่ที่ 14 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

1.ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายบ้านนางเพา  
วรรณค า ถึงถนนสายบ้านเหนือ-สงิห์โคก ยาว 
600.00 เมตร 
 

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน
ดิน/ลงหินลูกรัง 
หมู่ที่ 14 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

1.กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายที่นานางทอง
จันทร์  คู่กระสังข์ ถึงที่นานางสลดิ  เหล่าบ้าน
เหนือ กว้าง 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. 
 

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

26 เสรมิผิวจราจร
ลูกรัง บ้านเหล่า
ดอกไม้ หมู่ที่ 
15 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวจราจรลูกรัง จากหน้าวดับา้นเหล่าดอกไม้ 
ไปบ้านดอนดู่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 
460.00 ม. ปริมาตรลูกรัง 460.00 ลบ.ม. 

- - 72,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

รวมโครงการ 0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

7 
โครงการ 

10 
โครงการ 

9 
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม  ที่ 3 พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเยี่ยม
บ้านคลายทุกข ์

เพื่อช่วยเหลือ
สงเคราะห์  
เยี่ยมเยือน และ
บรรเทาความ
เดือนร้อน 

เยี่ยมบ้านคลายทุกข์  ช่วยเหลือ  สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชนใน
ต าบล  ผู้บระสบความเดือดร้อน 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ในต าบล
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
สงเคราะห ์

ประชาชน
ในต าบล
ได้รับการ
ดูแล มี
สภาพ
ความ
เป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

รวมโครงการ 0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 
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2.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้มี
การจัดการ
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้มี
การจัดการ
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้มี
การจัดการ
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

5 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

8 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

9 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

11 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

12 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

14 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับ
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวมโครงการ 
 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

14 
โครงการ 

14 
โครงการ 

14 
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
3.ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ต่อเติมปรับปรุง
อาคาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองแวง 

เพื่อให้มี
ห้องเรียน
เพียงพอในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

-ต่อเติมปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองแวง จ านวน 1 แห่ง 

- - - 808,000 
 

- 
 

มี
ห้องเรียน
ที่ได้
มาตรฐาน 

มี
ห้องเรียน
เพียงพอ
ในการ
จัดการ
เรียนการ
สอน 

-กองช่าง 
-กอง

การศึกษาฯ 

2. ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองแวง 

-เพื่อความ
ปลอดภัยของ
เด็กนักเรยีน 
-เพื่อให้มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

-ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง 
จ านวน 1 แห่ง 
 

- - - 265,000 - เด็ก
นักเรียน
ได้รับ
ความ
ปลอดภัย 
และศพด.
มีความรม่
รื่นน่าอยู ่

เด็ก
นักเรียน
ได้รับ
ความ
ปลอดภัย 
และศพด. 
มีภูมิทัศน์
สวยงาม 

-กองช่าง 
-กอง

การศึกษาฯ 
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3.ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 แผนงาน การศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
เสาธงชาติพร้อม
ฐานรากหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองแวง 

-เพื่อความเป็น
ชาติไทย  สพด.
มีเสาธงที่ได้
มาตรฐาน มั่นคง 
แข็งแรง และ
สวยงาม 

ก่อสร้างเสาธงชาติ หน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองแวง  จ านวน 1 แห่ง 

- - - 50,000 - มีเสาธง
ชาติพร้อม
ฐานท่ีได้
มาตรฐาน 

มีเสาธงที่
ได้
มาตรฐาน 
มั่นคง 
แข็งแรง 
และ
สวยงาม 

กองช่าง 
-กอง

การศึกษาฯ 

รวมโครงการ 
 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

3 
โครงการ 

0 
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
5.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.2  แผนงาน สาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการถนน
ปลอดภัย 

เพื่อใหถ้นน
สะอาด สวยงาม 
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

-จ้างเหมาขุด/ถอนรากต้นไม/้ตกแต่งขยายไหล่ทาง
ถนนสายบ้านสิงห์ไคล  ถึง  บ้านอ่ีเม้ง   
-ปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง 

- - 45,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี  
และ
สภาพแวด
ล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2. โครงการป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อโคโรนา 
2019                  
(COVID - 19) 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019                  
(COVID - 19) 

1.การให้ความรู/้การท าสื่อประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค 
2.การจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหน้ากาก
อนามัยให้ประชาชนต าบลหนองแวง 
3.การจดัซื้อเจลลา้งมือแอลกอฮอล/์
เทอร์โมมเิตอร/์น้ ายาฆ่าเช้ือฯลฯ ให้ครอบคลมุทุก
เครือเรือน 
4.การติดตามและการเฝ้าระวังกลุม่เสี่ยง 

- - - 200,000 200,000 ประชาชน
ต าบลหนอง
แวงมีความ
ปลอดภัย
จาก
โรคติดต่อโค
โรนา 
2019                  
(COVID - 
19) 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อโค
โรนา 
2019                  
(COVID - 
19) 

ส านักงาน
ปลัด 
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5.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  แผนงาน สาธารณสุข  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
สื่งปฎิกูลของ 
อบต. 

1.เพื่อพัฒนา
ระบบการ
จัดการสื่งปฎิกูล 
2.เพื่อป้องกัน
การเกิด
โรคตดิต่อ 

ก่อสร้างระบบจัดการสิ่งปฎิกลูเป็นปุ๋ย  จ านวน 
10 บ่อ 

- - - 
 

350,000 
 

- 
 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

อปท.มี
ระบบ
จัดการ
สิ่งปฎิกูลท่ี
ถูก
สุขลักษณะ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวมโครงการ 
 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

1 
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  
6. พัฒนาระบบการบริหารกจิการทีดี่ 

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง 
และการพสัด ุ

1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน 
การคลัง และ
การพัสด ุ
 

จัดอบรมให้ความรู้และเพิม่ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพสัด ุ

- - - 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

เข้าใจ
ปฏิบัติงาน
ด้าน
การเงิน 
การคลัง 
และการ
พัสดุ 

กองคลัง 

รวมโครงการ 
 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 
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6.พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี 
6.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ า อบต. 

1.เพื่อปรับปรุง
ห้องน้ าของ 
อปต. ให้มีสภาพ
ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ปรับปรุงห้องน้ าของ อปต. - - - 
 

50,000 
 

- 
 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ท่ีมา
ให้บริการ
ห้องน้ า
สาธารณะ
ของ อบต. 
ได้รับ
มาตรฐานท่ี
ดี  สะอาด 
ถูก
สุขลักษณะ
อนามัย 

ส านักงาน
ปลัด 

รวมโครงการ 
 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

1 
โครงการ 

0 
โครงการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

………………………………………….. 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เสรมิผิวจราจร  
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต   หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

เสรมิผิวจราจร  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   จากหน้า
บ้านนางถาวร  บัวลอย ถึงบ้านนางทองสี  แซ่เอีย  
 

- - - - 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

2 เสรมิผิวจราจร  
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต   หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

เสรมิผิวจราจร  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   จากบ้าน
นายบุญเลิศ  โคตรุาช  ถึงสี่แยกบา้นนายผัน  
อาษาธง  

- - -  500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง   หมู่
ที่ 4 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  สายอี่เม้ง –คูเมือง กว้าง 
8.00 ม. ยาว 3,000.00 ม. 

- - - - 9,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้าน
หนองช้าง หมู่ 5 
ถึง บ้านเหล่า   
หมู่ 10 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง ยาว 3,000.00 เมตร 
หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทาง 0.50 ม. 

- - - - 3,000,000 ร้อยละ
ของ
ประชาช
นที่พึง
พอใจ 

การ
คมนาคม
ของ
ประชาชน
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.
ร้อยเอ็ด 
- กรมทาง
หลวงชนบท 

5 เสรมิผิวจราจร  
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต              
หมู่ที่ 12 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

เสรมิผิวจราจร  แอสฟลัท์ติกคอนกรีต    
1.จากสายบ้านนายประสาท  ค าหารพล  ถึงบ้าน
นายค าตัน สรีะวัตร กว้าง 5.00  ม. ยาว 
272.00 ม. 

- - - - 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอก
ฮ่องหมู  หมู่ท่ี 3  

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกฮ่องหมู  หมู่ท่ี 3 ที่นานางสา  สีหานาม ถึง
ที่นานางนาง  มาตย์วิเศษ 
 

- - - - 500,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคและ
ท า
การเกษตร 

-อบต.หนอง
แวง 
-อบจ.รอ้ยเอ็ด 
-กรม
ทรัพยากรน้ า 
-กรมชล
ประธาน 

7 โครงการขุดลอก
ร่องก้อม หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกร่องก้อม 
 

- - 500,000 - - ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ า

ส าหรับการ
อุปโภคและ

ท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอก
หนองฝาย หมู่ที่ 
4 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกหนองฝาย  - - 500,000 - - ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ าส าหรับ
การอุปโภค

และท า
การเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอก
คลองร่องช้าง  
หมู่ที ่5 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกคลองร่องช้าง  จากท่ีนานางเกียงค า  
จินดา  ถึงที่นานางสายพิน  คู่กระสังข์ 
 

- - - - 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ าส าหรับ
การอุปโภค

และท า
การเกษตร 

-อบต.หนอง
แวง 
-อบจ.
ร้อยเอ็ด 
-กรม
ทรัพยากรน้ า 
-กรมชล
ประธาน 

10 โครงการขุดลอก
สระคบิบุด หมู่ที่ 
6 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกสระคิบบดุ 
 

- - 388,000 - - ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ าส าหรับ
การอุปโภค

และท า
การเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอก
หนองคูมน หมู่ที่ 
6 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกหนองคูมน - - 1,500,000 - - ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ าส าหรับ
การอุปโภค

และท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอก
หนองผึ้ง หมู่ที่ 
7 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกหนองผึ้ง  - - 300,000 - - ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ า

ส าหรับการ
อุปโภคและ

ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอก
หนองโตน หมู่ที่ 
8 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกหนองโตน - - - - 500,000 ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ า

ส าหรับการ
อุปโภคและ

ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอก
ปรับปรุง
ซ่อมแซมคันคู
หนองสระแบง 
หมู่ที ่10 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกปรับปรุงซ่อมแซมคันคูหนองสระแบง 
 

- - - - 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคและ
ท า
การเกษตร 

-อบต.หนอง
แวง 
-อบจ.รอ้ยเอ็ด 
-กรม
ทรัพยากรน้ า 
-กรมชล
ประธาน 

15 โครงการขุดลอก
ฮ่องแฮ่ หมู่ที ่
13 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกฮ่องแฮ ่
1.จากที่นานายทองหล่อ  สีทะ ถึงสะพานข้ามนา
นายบุดดี  บานส ี

- - - - 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง

พอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคและ
ท า
การเกษตร 

-อบต.หนอง
แวง 
-อบจ.รอ้ยเอ็ด 
-กรม
ทรัพยากรน้ า 
-กรมชล
ประธาน 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอก
หนองสระแบง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกหนองสระแบง - - 800,000 - - ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ า

ส าหรับการ
อุปโภคและ

ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอก
ล าห้วยทับร่อง 
หมู่ที่ 7,9 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกล าห้วยทับร่อง 
 

- - 500,000 - - ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ า

ส าหรับการ
อุปโภคและ

ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอก
หนองโพธิ ์หมู่ที่ 
12 

เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ า
อุปโภค 

ขุดลอกหนองโพธิ ์ - - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

มีแหล่งเก็บ
กักน้ า

ส าหรับการ
อุปโภคและ

ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

19 โครงการ
ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นผ่าน หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ าเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นผ่าน - - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

มีแหล่งน้ า
เพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการ
ก่อสร้างฝายน้ า
ล้น หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ าเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นผ่ (ปากเป็ด) ฮอ่งหมู 
จุดที่นานางทองเพชร แก่นอากาศ 

- - - - 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

มีแหล่งน้ า
เพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการ
ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นผ่าน หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ าเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นผ่าน 
จุดที่นานายบุญมี  เสมียนรมัย ์

- - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

มีแหล่งน้ า
เพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

22 โครงการ
ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นผ่าน หมู่ที่ 
12 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ าเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นผ่าน - - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

มีแหล่งน้ า
เพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

รวมโครงการ 
 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

11 
โครงการ 

0 
โครงการ 

11 
โครงการ 
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