


  
 
 

 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 

เร่ือง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
********************** 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 
– 2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการขั้นตอบตามหนังสือสั่งการและระเบียงดังกล่าว
รวมถึงผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ ในคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประช าปี 2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน  
2562 ไปแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในหมวด 3 ข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 จึงขอ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงโสกพระ และเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

(ลงชื่อ) 

               (นายสุภี     ทองมีค่า) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ค ำน ำ 
 
 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  
๕๐(๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา  ๑๖(๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี        
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบาย
ที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี        
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 
 
 
        คณะกรรมกำรพัฒนำ 
              องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวงโสกพระ 
           มิถุนำยน  2562 
 
 
 
 
 

                อนุมัติ 
 
 
                  (นายสุภี   ทองมีค่า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 
              14  มิถุนายน  2562 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

 
สำรบัญ 

 
 

เร่ือง            หน้ำ 
                     

ส่วนที่  ๑  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน         
  1.ด้านกายภาพ       1 – 3 
  2.ด้านการเมือง/การปกครอง     3 – 4 
  3.ด้านประชากร       3 - 4 
  4.สภาพทางสังคม      4 – 7 
  5.ระบบบริการพ้ืนฐาน      7 – 22 
  6.ระบบเศรษฐกิจ      23 – 24 
  7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม     24 – 25 
  8.ทรัพยากรธรรมชาติ      25 – 28 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค   29 – 40 
  2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   41 – 43 
  3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น     43 - 52 

  
ส่วนที่  ๓  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสู่กำรปฏิบัติ  

   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน    53  
   2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น     54 - 212 
          

ส่วนที่  ๔  กำรติดตำมและประเมินผล         
  1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์    213 – 217 
  2.การติดตามและประเมินผลโครงการ    218 – 219 
  3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น     220  
  4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  221 - 225 

  
ภำคผนวก   

 



๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

ส่วนที่ ๑ 
 

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ ตั้งอยู่เลขที่  ๗๙  หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกกุง  ต าบลหนองแวง
โสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทิศใต้ของอ าเภอพล อยู่ห่างจากอ าเภอพลประมาณ  ๘  กิโลเมตร อยู่
ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ  ๘๕  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  ๓๕๗  กิโลเมตร   อยู่บน
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒ (แยกสระบุรี – หนองคาย) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่  ๒๕๑–๒๕๗  (รูปที่ 1-1) 

มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ต าบลโนนข่า ต าบลเมืองพล  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   
ทิศใต้  ติดต่อกับ   ต าบลหนองหว้า  กิ่งอ าเภอบัวลาย  ต าบลวังไม้แดง                           

         และต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต าบลหันโจด  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ต าบลโนนข่า, ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 

 

รูปที่  1- 1 แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 



๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
      ลักษณะพ้ืนที่  เป็นที่ลุ่มที่ดอนมีล าน้ า ล าห้วยกระจายอยู่ทั่วพื้นที่  พื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ท านา, ท าไร่และเลี้ยง
สัตว์ ในฤดูร้อนดินจะแห้งมากเนื่องจากฤดูฝนมีปริมาณน้ าฝนน้อย เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในเขตเงาฝน (รูปที่ 1-2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  1- 2 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 

 
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่

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

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

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

 
 



๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดิน สภาพดินโดยทั่วไปของต าบลหนองแวงโสกพระ  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและ

ดินเค็มบางส่วนซึ่งกระจายทั่วพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกถนนมิตรภาพ โดยมีกลุ่มชุดดินที่ 17 18 20 22 24 35 
36 40 และ 41 (กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน, 2560) (รูป
ที่ 1.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1- 1 แผนที่แสดงข้อมูลกลุ่มชุดดินต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 

 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ แบ่งเขตปกครองออกเป็นหมู่บ้าน มีทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน อยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพรทั้งหมด ได้แก่ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้น า 
หมู่ที่  ๑ บ้านหนองแวงโสกพระ ๑. นายเสกสรร   จันทร์ราช 
หมู่ที่  ๒ บ้านโนนกอก ๒. นายวุฒิชัย   โหมดนอก 
หมู่ที่  ๓ บ้านโคกล่าม ๓. นายถวิล   มะโรง (ก านัน) 
หมู่ที่  ๔ บ้านหนองแปน ๔. นายสมส่วน กรวดนอก 
หมู่ที่  ๕ บ้านหนองขาม ๕. นายประจวบ   เพียรไธสงค์ 
หมู่ที่  ๖ บ้านโนนชาด ๖. นายปรัชญา   ภูโสภา 
หมู่ที่  ๗ บ้านห้วยม่วง ๗. นายเสมา   เตโพธิ์ 
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หมู่ที่  ๘ บ้านโนนเพ็ก ๘. นายประสิทธิ    เผือดนอก 
หมู่ที่  ๙ บ้านหลักด่าน ๙. นายเข็มพร ทารถ 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหันน้อย ๑๐. นายเอกชัย เหง่าเฮียง 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกกุง ๑๑. นายประชา    กดนอก 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง ๑๒. นายทิวา   ปะตาทะยัง 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแวงโคตร ๑๓. นายสมเกียรติ ปะวันตา 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี ๑๔. นางสาวธิดา ธรรมแสง 

 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ ทั้ง

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น ๑๔ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ มีทั้งหมด 
๒๘ คน ออกเป็น ๑๔ เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ ๑  บ้านหนองแวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒  บ้านโนนกอก 
เขตเลือกตั้งที่ ๓  บ้านโคกล่าม  เขตเลือกตั้งที่ ๔  บ้านหนองแปน 
เขตเลือกตั้งที่ ๕  บ้านหนองขาม  เขตเลือกตั้งที่ ๖  บ้านโนนชาด 
เขตเลือกตั้งที่ ๗  บ้านห้วยม่วง  เขตเลือกตัง้ที่ ๘  บ้านโนนเพ็ก 
เขตเลือกตั้งที่ ๙  บ้านหลักด่าน  เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ บ้านหันน้อย 
เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ บ้านโคกกุง  เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง 
เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ บ้านบ้านหนองแวงโคตร เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ บ้านบ้านใหม่สามัคคี 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองแวงโสกพระ ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอ
มาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมใน
การจัดแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 
 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น จ านวน ๗,๓๓๔ คน แยกเป็นชาย ๓,๖๕๙ คน หญิง ๓,๖๗๕ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 
๑๒๘.๖๖ คนตอ่ตารางกิโลเมตร จ านวน ๑,๘๙๕ ครัวเรือน  

 

แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ (ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอพล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

๑ หนองแวงโสกพระ ๓๖๘ ๓๖๗ ๗๓๕ ๑๘๓ 
๒ โนนกอก ๒๘๕ ๓๓๒ ๖๑๗ ๑๕๔ 
๓ โคกล่าม ๕๐๘ ๕๐๖ ๑,๐๑๔ ๒๕๐ 
๔ หนองแปน ๒๒๑ ๒๐๙ ๔๓๐ ๑๐๗ 
๕ หนองขาม ๑๐๙ ๑๒๖ ๒๓๕ ๖๑ 
๖ โนนชาด ๓๘๘ ๓๘๔ ๗๗๒ ๑๙๕ 
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๗ ห้วยม่วง ๖๕ ๘๓ ๑๔๘ ๖๐ 
๘ โนนเพ็ก ๒๖๖ ๒๓๕ ๕๐๑ ๑๖๗ 
๙ หลักด่าน ๑๔๓ ๑๓๖ ๒๗๙ ๗๒ 

๑๐ หันน้อย ๔๗๐ ๔๑๕ ๙๒๑ ๒๒๖ 
๑๑ โคกกุง ๒๑๘ ๒๓๔ ๔๕๒ ๑๑๗ 
๑๒ หนองหญ้าปล้อง ๑๘๕ ๑๙๓ ๓๗๘ ๙๑ 
๑๓ หนองแวงโคตร ๒๕๔ ๒๖๖ ๕๒๐ ๑๓๔ 
๑๔ ใหม่สามัคคี ๑๗๙ ๑๕๓ ๓๓๒ ๗๘ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๖๕๙ ๓,๖๗๕ ๗,๓๓๔ ๑,๘๙๕ 
  
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร(ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอพล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 0 – 14 ปี 608 617 1,225 

อายุ 15 – 59 ป ี 2,499 2,395 4,894 
อายุตั้งแต่ 60-100 ปี 527 681 1,208 

มากกว่า 100 ปี 0 1 1 
รวม 3,659 3,675 7,334 

 
๔. สภาพทางศึกษา 
 ๔.๑ การศึกษา 

- โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลหนองแวงโสกพระ มีจ านวน   ๗  แห่ง   ดังนี้ 
๑. โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๑ (โรงเรียนขยายโอกาส) 

        ๒.  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๒ (โรงเรียนขยายโอกาส) 
       ๓.  โรงเรียนบ้านหนองแปน   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๔      
     ๔.  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๖ 
        ๕.  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บ ารุง   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๗ , ๕, ๙ 
        ๖.  โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘      
        ๗.  โรงเรียนบ้านหันน้อย    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๑๐ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ  จ านวน   ๒  แห่ง   
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโสกพระ หมู่ ๑    
 - พนักงานครู อบต.  จ านวน      1    คน 

- ผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอนภารกิจ)    จ านวน      ๒ คน    
- เด็ก       จ านวน    ๓๖    คน   

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกล่าม หมู่ ๓  
- ผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอนภารกิจ)  จ านวน     ๑  คน    
- ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมาบริการ)  จ านวน     ๑   คน 
- เด็ก       จ านวน    ๑๕    คน   
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ตาราง แสดงข้อมูลนักเรียนในเขตต าบลหนองแวงโสกพระข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 

           
                ชั้น 

   โรงเรียน อนุบาล ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
รวม

ทั้งหมด 

จ านวนครู
และบคุลากร

ทางการ
ศกึษา 

บ้านหนองแวงโสกพระ 13 10 8 13 9 6 16 3 7 9 94 15 
บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคค ี 23 16 7 23 10 4 17 13 14 15 42 17 
บ้านหนองแปน 3 4 2 3 3 2 1 - - - 18 3 
ไตรคามราษฎร์บ ารุง 21 7 2 7 5 4 7 - - - 53 9 
บ้านโนนชาดวิทยา 23 4 5 4 7 12 6 - - - 61 10 
บ้านหันน้อย 29 7 6 4 8 6 12 - - - 72 11 
รวมท้ังหมด 112 48 30 54 42 34 59 16 21 34 340 65 

 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ 
ระชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก 
มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ ยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี 
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ และประชากร
ส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบล พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 

(๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวงโสกพระ ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ ๘  

 
 ๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน 
และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่ม
วัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และ
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โทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือ
ระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทลดลงไปในระดับหนึ่ง  
 

๔.๔ ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรพลได้แจ้ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และ
ยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่ เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความ
ร่วมมือมาโดยตลอด 
 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   

 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างและงบประมาณไม่เพียงพอ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

๑)  การคมนาคม การจราจร 
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
   -  หมายเลข ๒ (แยยกสระบุรี-หนองคาย)  

 



๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

๑.๒) ถนน 
รายละเอียดถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนดินลูกรัง ถนนดิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 

 

หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสกพระ 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาดยาง 
หรือ คสล. 

ถนนดินหรือลูกรัง
ที่ได้รับการถ่าย

โอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือ
ลูกรังท้ังหมด 

รวมปรับปรุงเป็นลาด
ยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ลาดยางสายมิตรภาพ-หนองหญ้า
ปล้อง 

7.00 4,925.00 7.00 4,925.00 - - - - 1.00 4.925 1.00 4.925 - - 

2 ถนนสายหน้าวัดอินทร์แปลง 5.00 110.00 5.00 110.00 - - - - 1.00 0.111 1.00 0.110 - - 
3 ถนนสายลาดยาง-ห้วยลึก 6.00 865.00 5.00 114.00 - - - - 1.00 0.865 1.00 0.174 1.00 0.691 
    6.00 60.00           
4 ถนนสายกลางบ้าน 5.00 652.00 5.00 652.00 - - - - 1.00 0.652 1.00 0.652 - - 
5 ถนนสายทางประปา 3.50 183.00 3.50 183.00 - - - - 1.00 0.183 1.00 0.183 - - 
6 ถนนดินสายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 6.00 771.00 - - - - - - 1.00 0.771 - - 1.00 0.771 
7 ถนนดินสายวัดอินทร์แปลง-ห้วยลึก 5.00 1,135.00 - - - - - - 1.00 1.135 - - 1.00 1.135 
8 ถนนดินสายลาดยาง-ห้วยลึก 5.00 730.00 - - - - - - 1.00 0.730 - - 1.00 0.730 

รวม  9,371.00  6,044.00     8.00 9.372 5.00 6.044 4.00 3.327 
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๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๒ บ้านโนนกอก 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือลูกรัง
ที่ได้รับการถ่าย

โอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือ
ลูกรังท้ังหมด 

รวมปรับปรุงเป็น
ลาดยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนสายหน้าวัด-รอบบ้าน 5.00 174.00 5.00 124.00 - - - - 1.00 0.174 1.00 0.174 - - 

     4.00 50.00           

2 ถนนสายกลางบ้าน 4.00 233.00 4.00 233.00 - - - - 1.00 0.233 1.00 0.233 - - 

3 ถนนสายโรงเรียน-รอบบ้าน 5.00 281.00 5.00 281.00 - - - - 1.00 0.281 1.00 0.281 - - 

4 ถนนสายกลางบ้าน-ห้วยลึก 4.00 1,449.00 4.00 208.00 - - - - 1.00 1.449 1.00 0.208 1.00 1.241 

5 ถนนสายข้างโรงเรียนด้านทิศเหนือ 4.00 139.00 4.00 139.00 - - - - 1.00 0.139 1.00 0.139 - - 

6 ถนนคสล.ข้างร้านสหการณ์ 3.50 96.00 3.50 96.00 - - - - 1.00 0.096 1.00 0.096 - - 

7 ถนนดินสายตรงข้ามวัด 3.00 60.00 - - - - - - 1.00 0.060 - - 1.00 0.060 

8 ถนนดินสายโนนกอก-โคกล่าม 4.00 810.00 - - - - - - 1.00 0.810 - - 1.00 0.810 

9 ถนนดินสายรอบบ้าน-ทิศใต้ 4.00 350.00 - - - - - - 1.00 0.350 - - 1.00 0.350 

10 ถนนดินสายกลางนา 4.00 425.00 - - - - - - 1.00 0.425 - - 1.00 0.425 

11 ถนนดินสายรอบวัด 4.00 191.00 - - - - - - 1.00 0.191 - - 1.00 0.191 

12 ถนนดินสายโนนกอก-ห้วยแอก 6.00 5,800.00 5.00 4,000.00 - - - - 1.00 5.800 1.00 4.000 1.00 1.800 

รวม  10,008.00  5,131.00     12.00 10.008 7.00 5.131 7.00 4.877 
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๑๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือลูกรัง
ที่ได้รับการถ่าย

โอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็น
ลาดยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนรื่นรมย์ 6.00 2,075.00 4.00 128.00 - - - - 1.00 2.075 1.00 0.347 1.00 1.728 

     6.00 219.00           

2 ถนนพิพัฒน์ชัยเจริญ 1 3.50 145.00 - - - - - - 1.00 0.145 - - 1.00 0.145 

3 ถนนพิพัฒน์ชัยเจริญ 2 2.50 77.00 2.50 77.00 - - - - 1.00 0.077 1.00 0.077 - - 

4 ถนนจันทร์ 5.00 385.00 4.00 201.00 - - - - 1.00 0.385 1.00 0.201 1.00 0.184 

5 ถนนสายข้างโรงเรียนด้านทิศเหนือ 5.00 505.00 - - - - - - 1.00 0.505 - - 1.00 0.505 

6 ถนนชัยพัฒนา 1 3.00 126.00 - - - - - - 1.00 0.126 - - 1.00 0.126 

7 ถนนวรรณลักษณ์ 5.00 874.00 4.00 155.00 - - - - 1.00 0.874 1.00 0.155 1.00 0.719 

8 ถนนปู่ตา 5.00 310.00 4.50 245.00 - - - - 1.00 0.310 1.00 0.310 - - 

     4.00 65.00 - - - - - - - - - - 

9 ถนนดินสายรอบบ้านทิศใต้ 5.00 278.00 - - - - - - 1.00 0.278 - - 1.00 0.278 

10 ถนนดินสุขสวัสดิ์ 1 3.00 141.00 3.00 141.00 - - - - 1.00 0.141 1.00 0.141 - - 

11 ถนนดินสุขสวัสดิ์ 2 3.00 94.00 - - - - - - 1.00 0.094 - - 1.00 0.094 

12 ถนนดินสุขสวัสดิ์ 3 3.00 93.00 3.00 93.00 - - - - 1.00 0.093 1.00 0.093 - - 

13 ถนนชัยมงคล 1 3.00 39.00 - - - - - - 1.00 0.039 - - 1.00 0.039 

14 ถนนชัยมงคล 2 3.00 70.00 - - - - - - 1.00 0.070 - - 1.00 0.070 

15 ถนนชัยมงคล 3 3.00 33.00 - - - - - - 1.00 0.033 - - 1.00 0.033 



๑๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

16 ถนนชัยมงคล 4 3.00 39.00 - - - - - - 1.00 0.039 - - 1.00 0.039 

17 ถนนชัยมงคล 5 3.00 97.00 - - - - - - 1.00 0.097 - - 1.00 0.097 

18 ถนนชัยมงคล 2 3.00 31.00 - - - - - - 1.00 0.031 - - 1.00 0.031 

รวม  5,412.00  1,324.00     18.00 5.412 7.00 1.324 14.00 4.088 

หมู่ ๔ บ้านหนองแปน 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือลูกรัง
ที่ได้รับการถ่าย

โอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็น
ลาดยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สาย
ทาง 

ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนสายห้วยม่วงห้วยลึก 6.00 1,821.00 5.00 201.00 - - - - 1.00 1.821 1.00 0.201 1.00 1.620 

2 ถนนสายรอบบ้านทิศเหนือ 3.50 286.00 3.50 286.00 - - - - 1.00 0.286 1.00 0.286 - - 

3 ถนนสายกลางบ้าน-รอบบ้านทิศเหนือ 5.00 287.00 3.50 147.00 - - - - 1.00 0.287 1.00 0.147 1.00 0.140 

4 ถนนสายรอบบ้านทิศเหนือ-หนอง
แปน 

4.00 153.00 - - - - - - 1.00 0.153 - - 1.00 0.153 

5 ถนนสายวัดบ้าน-หนองแปนใหญ่ 4.00 224.00 - - - - - - 1.00 0.224 - - 1.00 0.224 

6 ถนนรอบบ้านทิศใต้ 4.00 416.00 3.00 261.00 - - - - 1.00 0.416 1.00 0.261 1.00 0.155 

7 ถนนสายกลางบ้าน-รอบบ้านทิศใต้ 3.50 121.00 3.50 121.00 - - - - 1.00 0.121 1.00 0.121 - - 

8 ถนนดินกลางบ้าน 1 3.50 68.00 - - - - - - 1.00 0.068 - - 1.00 0.068 

9 ถนนดินกลางบ้าน 2 3.00 24.00 - - - - - - 1.00 0.024 - - 1.00 0.024 

10 ถนนสายบ้านหนองแปน-สามแยก 6.00 2,573.00 - - - - - - 1.00 2.573 - - 1.00 2.573 

11 ถนนสายกลางนา 1 4.00 592.00 - - - - - - 1.00 0.592 - - 1.00 0.592 

12 ถนนสายกลางนา 2 4.00 921.00 - - - - - - 1.00 0.921 - - 1.00 0.921 

รวม  7,486.00  1,016.00     12.00 7.486 5.00 1.016 10.00 6.470 
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๑๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๕ บ้านหนองขาม 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือลูกรัง
ที่ได้รับการถ่าย

โอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็น
ลาดยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สาย
ทาง 

ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนสายหลักด่าน-หนองขาม 6.00 617.00 5.00 617.00 - - - - 1.00 0.617 1.00 0.617 - - 

2 ถนนสายรอบบ้านทิศเหนือ 4.00 176.00 - - - - - - 1.00 0.176 - - 1.00 0.176 

3 ถนนสายรอบบ้าน-ห้วยแอก 3.00 402.00 - - - - - - 1.00 0.402 - - 1.00 0.402 

4 ถนนสายกลางบ้าน-ห้วยแอก 4.00 921.00 - - - - - - 1.00 0.921 - - 1.00 0.921 

5 ถนนสายกลางบ้านทิศเหนือ 1 5.00 165.00 - - - - - - 1.00 0.165 - - 1.00 0.165 

6 ถนนสายกลางบ้านทิศเหนือ 2 3.00 163.00 3.00 163.00 - - - - 1.00 0.163 1.00 0.163 - - 

7 ถนนสายกลางบ้านทิศใต้ 5.00 120.00 - - - - - - 1.00 0.120 - - 1.00 0.120 

8 ถนนดินรอบบ้านทิศใต้ 4.00 288.00 - - - - - - 1.00 0.288 - - 1.00 0.288 

9 ถนนดินรอบบ้านทิศตะวันออก 4.00 108.00 - - - - - - 1.00 0.108 - - 1.00 0.108 

10 ถนนสายบ้านหนองขาม-บ้านห้วยม่วง 5.00 110.00 - - - - - - 1.00 0.110 - - 1.00 0.110 

รวม  3,070.00  780.00     10.00 3.070 2.00 0.780 8.00 2.290 
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๑๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๖ บ้านโนนชาด 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือลูกรัง
ที่ได้รับการถ่าย

โอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็น
ลาดยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สาย
ทาง 

ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนกสิกรรม 4.00 346.00 - - - - - - 1.00 0.346 - - 1.00 0.346 

2 ถนนรุ่งอรุณ 3.00 153.00 - - - - - - 1.00 0.153 - - 1.00 0.153 

3 ถนนอู่ทองนอก 5.00 188.00 5.00 188.00 - - - - 1.00 0.188 1.00 0.188 - - 

4 ถนนกสิกรรม-ห้วยม่วง 4.00 1,690.00 - - - - - - 1.00 1.690 - - 1.00 1.690 

5 ถนนทักษิณ 1 4.00 181.00 4.00 181.00 - - - - 1.00 0.181 1.00 0.181 - - 

6 ถนนทักษิณ 2 3.00 240.00 - - - - - - 1.00 0.240 - - 1.00 0.240 

7 ถนนร่วมใจ 2.50 99.00 2.50 99.00 - - - - 1.00 0.099 1.00 0.099 - - 

8 ถนนอู่ทองใน 5.00 84.00 5.00 44.00 - - - - 1.00 0.084 1.00 0.084 - - 

     2.00 40.00           

9 ถนนสายทักษิณ1-รอบบ้านทิศ
ตะวันตก 

2.50 199.00 2.50 199.00 - - - - 1.00 0.199 1.00 0.199 - - 

10 ถนนสายกลางบ้าน 2.50 180.00 2.50 180.00 - - - - 1.00 0.180 1.00 0.180 - - 

11 ถนนสายรอบบ้านทิศตะวันตก 6.00 392.00 - - - - - - 1.00 0.392 - - 1.00 0.392 

12 ถนนสายข้างวัด-หนองฝายใหม่ 4.00 418.00 -  - - - - 1.00 0.418 - - 1.00 0.418 

13 ถนนสายรอบบ้าน-ลาดยาง 5.00 1,369.00 -  - - - - 1.00 1.369 - - 1.00 1.369 

14 ถนนสายรอบบ้านทิศตะวันตก-ทุ่งนา 3.00 755.00 -  - - - - 1.00 0.755 - - 1.00 0.755 

15 ถนนสายกลางนา 4.00 845.00 -  - - - - 1.00 0.845 - - 1.00 0.845 

รวม  7,139.00  931.00     15.00 7.139 6.00 0.931 9.00 6.208 



๑๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๗ บ้านห้วยม่วง 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือ
ลูกรังท่ีไดร้ับการ

ถ่ายโอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็นลาด
ยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนห้วยม่วง-สามแยก 5.00 1,285.00 - - - - - - 1.00 1.285 - - 1.00 1.285 

2 ถนนรอบบ้านทิศใต้ 4.00 152.00 - - - - - - 1.00 0.152 - - 1.00 0.152 

3 ถนนสายลาดยาง-โนนชาด 5.00 386.00 - - - - - - 1.00 0.386 - - 1.00 0.386 

4 ถนนสายกลางบ้าน 3.50 49.00 3.50 49.00 - - - - 1.00 0.049 1.00 0.049 - - 

5 ถนนสายลาดยาง-รอบบ้านทิศเหนือ 5.00 387.00 5.00 113.00 - - - - 1.00 0.387 1.00 0.113 1.00 0.274 

6 ถนนสายรอบบ้าน-หนองขาม 5.00 633.00 - - - - - - 1.00 0.633 - - 1.00 0.633 

รวม  2,892.00  162.00     6.00 2.892 2.00 0.162 5.00 2.730 
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๑๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือ
ลูกรังท่ีไดร้ับการ

ถ่ายโอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็นลาด
ยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนลาดยางสายมิตรภาพ-ห้วยลึก 8.00 1,098.00 8.00 1,098.00 - - - - 1.00 1.098 1.00 1.098 - - 

2 ถนนสายลาดยาง-อุ่มจาน 5.00 757.00 4.00 400.00 - - - - 1.00 0.757 1.00 0.400 1.00 0.357 

3 ถนนสายลาดยาง-เข้าหมู่บ้าน 6.00 1,006.00 5.00 454.00 - - - - 1.00 1.006 1.00 0.454 1.00 0.552 

4 ถนนสายหมู่บ้าน-ห้วยกุดปลาจ่อย 5.00 1,842.00 4.00 344.00 - - - - 1.00 1.842 1.00 0.344 1.00 1.498 

5 ถนนอยู่ดี 3.00 87.00 3.00 87.00 - - - - 1.00 0.087 1.00 0.087 - - 

6 ถนนสุขใจ 3.50 72.00 3.50 72.00 - - - - 1.00 0.072 1.00 0.072 - - 

7 ถนนร่มสุข 4.00 40.00 - - - - - - 1.00 0.040 - - 1.00 0.040 

8 ถนนสายกลางบ้าน-ตะวันออก 2.50 53.00 - - - - - - 1.00 0.053 - - 1.00 0.053 

9 ถนนสายวัดบ้านโนนเพ็ก-หนองแวงโคตร 5.00 1,700.00 - - - - - - 1.00 1.700 - - 1.00 1.700 

10 ถนนสายมิตรภาพ-วัดบ้านโนนเพ็ก 4.00 541.00 - - - - - - 1.00 0.541 - - 1.00 0.541 

11 ถนนสายมิตรภาพ-ห้วยลึก 5.00 1,018.00 - - - - - - 1.00 1.018 - - 1.00 1.018 

12 ถนนสายโนนเพ็ก-โรงน้ าแข็ง 3.00 787.00 - - - - - - 1.00 0.787 - - 1.00 0.787 

รวม  9,001.00  2,455.00     12.00 9.001 6.00 2.455 9.00 6.546 
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๑๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือ
ลูกรังท่ีไดร้ับการ

ถ่ายโอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็นลาด
ยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนสามแยกวัดใหม่ศรีมณี-ห้วยแอก 4.00 958.00 4.00 193.00 - - - - 1.00 0.958 1.00 0.193 1.00 0.765 

2 ถนนสายประปา 4.00 77.00 4.00 77.00 - - - - 1.00 0.077 1.00 0.077 - - 

3 ถนนสายลาดยาง-ทิศใต้ 3.00 70.00 - - - - - - 1.00 0.070 - - 1.00 0.070 

4 ถนนตรงข้ามศาลากลางบ้าน 3.00 102.00 3.00 102.00 - - - - 1.00 0.102 1.00 0.102 - - 

5 ถนนรอบบ้านทิศใต้ 4.00 360.00 - - - - - - 1.00 0.360 - - 1.00 0.360 

6 ถนนต้นขี้เหล็ก 5.00 48.00 - - - - - - 1.00 0.048 - - 1.00 0.048 

7 ถนนศาลากลางบ้าน 3.50 92.00 3.50 92.00 - - - - 1.00 0.092 1.00 0.092 - - 

8 ถนนสายรอบบ้านทิศเหนือ 4.00 550.00 - - - - - - 1.00 0.550 - - 1.00 0.550 

รวม  2,257.00  464.00     8.00 2.257 4.00 0.464 5.00 1.793 
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๑๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาดยาง 
หรือ คสล. 

ถนนดินหรือ
ลูกรังท่ีไดร้ับการ

ถ่ายโอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็นลาด
ยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนสายลาดยาง-ห้วยแอก 6.00 3,816.00 5.00 1,622.00 - - - - 1.00 3.816 1.00 1.622 1.00 2.194 

2 ถนนสายกลางบ้าน 5.00 496.00 4.00 131.00 - - - - 1.00 0.496 1.00 0.496 - - 

     5.00 365.00           

3 ถนนสายกลางบ้าน-ร้านสหการณ์ 4.00 164.00 4.00 164.00 - - - - 1.00 0.164 1.00 0.164 - - 

4 ถนนสายประปา 4.00 173.00 - - - - - - 1.00 0.173 - - 1.00 0.173 

5 ถนนสายข้างวัดทิศตะวันออก 3.00 125.00 - - - - - - 1.00 0.125 - - 1.00 0.125 

6 ถนนสายข้างโรงเรียนทิศตะวันออก 4.00 230.00 - - - - - - 1.00 0.230 - - 1.00 0.230 

7 ถนนสายโรงเรียน-ห้วยแอก 2.50 260.00 - - - - - - 1.00 0.260 - - 1.00 0.260 

8 ถนนสายตะวันตกโรงเรียน 3.00 53.00 - - - - - - 1.00 0.053 - - 1.00 0.053 

9 ถนนสายโรงเรียน-ป่าช้า 5.00 137.00 - - - - - - 1.00 0.137 - - 1.00 0.137 

10 ซอยกลางบ้าน 3.00 67.00 - - - - - - 1.00 0.067 - - 1.00 0.067 

11 ถนนแยกรอบบ้าน 3.00 145.00 - - - - - - 1.00 0.145 - - 1.00 0.145 

12 ถนนแยกกลางบ้าน 5.00 195.00 - - - - - - 1.00 0.195 - - 1.00 0.195 

13 ถนนแยกห้วยแอก 3.50 362.00 - - - - - - 1.00 0.362 - - 1.00 0.362 

14 ถนนสายหันน้อย-บ่อขยะ 5.00 3,242.00 - - - - - - 1.00 3.242 - - 1.00 3.242 

15 ถนนสายแยกนานายคุณากร 4.00 1,130.00 - - - - - - 1.00 1.130 - - 1.00 1.130 

รวม   10,595.00  2,282.00     15.00 10.595 3.00 2.282 13.00 8.313 



๑๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาดยาง 
หรือ คสล. 

ถนนดินหรือ
ลูกรังท่ีไดร้ับการ

ถ่ายโอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็นลาด
ยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนสายมิตรภาพ-หนองบัวนาค 8.00 9,200.00 8.00 9,200.00 - - - - 1.00 9.200 1.00 9.200 - - 

2 ถนนสายบ่อขยะ-ห้วยม่วง 6.00 5,900.00 6.00 2,700.00 - - - - 1.00 5.900 1.00 2.700 1.00 3.200 

3 ถนนสายลาดยาง-โคกตานา 5.00 553.00 4.00 148.00 - - - - 1.00 0.553 1.00 0.148 1.00 0.405 

4 ถนนสายลาดยาง-หนองเลิงเบญ 5.00 1,890.00 4.00 115.00 - - - - 1.00 1.890 1.00 0.115 1.00 1.775 

5 ถนนสายแยกทิศใต้ 3.50 87.00 3.50 87.00 - - - - 1.00 0.087 1.00 0.087 - - 

6 ถนนสายลาดยาง-ห้วยทรายบน 5.00 253.00 - - - - - - 1.00 0.253 - - 1.00 0.253 

7 ถนนสายลาดยาง-ห้วยทรายล่าง 3.50 152.00 - - - - - - 1.00 0.152 - - 1.00 0.152 

8 ถนนสายรอบบ้านทิศเหนือ-ห้วยแอก 4.00 839.00 4.00 188.00 - - - - 1.00 0.839 1.00 0.188 1.00 0.651 

9 ถนนสายกลางบ้าน-รอบบ้าน 4.00 136.00 3.00 136.00 - - - - 1.00 0.136 1.00 0.136 - - 

10 ซอยแยกรอบบ้าน 5.00 59.00 - - - - - - 1.00 0.059 - - 1.00 0.059 

รวม  19,069.00  12,574.00     10.00 19.069 7.00 12.574 7.00 6.495 
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๑๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือ
ลูกรังท่ีไดร้ับการ

ถ่ายโอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็นลาด
ยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนสายลาดยาง-บ้านป่าพร้าว 4.00 285.00 - - - - - - 1.00 0.285 - - 1.00 0.285 

2 ถนนสายลาดยาง-ทางรถไฟ 5.00 1,750.00 - - - - - - 1.00 1.750 - - 1.00 1.750 

3 ถนนสายลาดยาง-วังโพน 5.00 1,848.00 - - - - - - 1.00 1.848 - - 1.00 1.848 

4 ถนนสายลาดยาง-รอบบ้านทิศใต้ 4.00 161.00 - - - - - - 1.00 0.161 - - 1.00 0.161 

5 ถนนสายรอบบ้านทิศใต้ 5.00 704.00 - - - - - - 1.00 0.704 - - 1.00 0.704 

6 ถนนสายรอบบ้านทิศเหนือ 5.00 550.00 5.00 140.00 - - - - 1.00 0.550 1.00 0.140 1.00 0.410 

7 ถนนสายลาดยาง-รอบบ้านทิศเหนือ 5.00 795.00 - - - - - - 1.00 0.795 - - 1.00 0.795 

8 ถนนสายแยกรอบบ้านทิศเหนือ 4.00 326.00 - - - - - - 1.00 0.326 - - 1.00 0.326 

9 ถนนสายรอบบ้าทิศเหนือ-หนองแวงโคตร 5.00 1,797.00 - - - - - - 1.00 1.797 - - 1.00 1.797 

รวม  8,216.00  140.00     9.00 8.216 1.00 0.140 9.00 8.076 
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๒๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๑๓ บ้านหนองแวงโคตร 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือ
ลูกรังท่ีไดร้ับการ

ถ่ายโอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็นลาด
ยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนศรีสวัสดิ์ 5.00 377.00 5.00 377.00 - - - - 1.00 0.377 1.00 0.377 - - 

2 ถนนแก่นนคร 1 3.50 126.00 3.50 126.00 - - - - 1.00 0.126 1.00 0.126 - - 

3 ถนนศรีสวัสดิ์ 1 3.50 176.00 3.50 176.00 - - - - 1.00 0.176 1.00 0.176 - - 

4 ถนนบูรณะ 1 3.00 157.00 3.00 157.00 - - - - 1.00 0.157 1.00 0.157 - - 

5 ถนนแก่นนคร 2 6.00 128.00 - - - - - - 1.00 0.128 - - 1.00 0.128 

6 ถนนดินสายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ 5.00 1,388.00 - - - - - - 1.00 1.388 - - 1.00 1.388 

7 ถนนดินโนนหินตั้ง 5.00 440.00 - - - - - - 1.00 0.440 - - 1.00 0.440 

8 ถนนสายหนองแวงโคตร-ห้วยโจด 5.00 1,014.00 5.00 129.00 - - - - 1.00 1.014 1.00 0.129 1.00 0.885 

9 ถนนสายหนองแวงโคตร-โนนเพ็ก 5.00 1,456.00 - - - - - - 1.00 1.456 - - 1.00 1.456 

10 ถนนสายแยกหนองแวงโคตร-ห้วยโจด 4.00 913.00 - - - - - - 1.00 0.913 - - 1.00 0.913 

รวม  6,175.00  965.00     10.00 6.175 5.00 0.965 6.00 5.210 
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๒๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี 
 

ที ่ ช่ือสายทาง 
ถนนดินหรือลูกรัง 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

ถนนดินหรือ
ลูกรังท่ีไดร้ับการ

ถ่ายโอน 

ปรับปรุงเป็นลาด
ยาง หรือ คสล. 

รวมถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด 

รวมปรับปรุงเป็นลาด
ยางหรือ คสล. 

เหลือถนนดินหรือ
ลูกรังท่ียังไมไ่ด้

ปรับปรุง 
กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

ยาว 
(ม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

สายทาง 
ยาว 
(กม.) 

1 ถนนสายศาลากลางบ้าน-รอบทิศเหนือ 5.00 153.00 - - - - - - 1.00 0.153 - - 1.00 0.153 

2 ถนนรอบบ้านทิศเหนือ 5.00 345.00 - - - - - - 1.00 0.345 - - 1.00 0.345 

3 ถนนรอบบ้านทิศเหนือ-สามแยก 5.00 1,593.00 - - - - - - 1.00 1.593 - - 1.00 1.593 

4 ถนนสายลาดยาง-รอบบ้านทิศใต้ 4.00 219.00 4.00 151.00 - - - - 1.00 0.219 1.00 0.151 1.00 0.068 

5 ซอยแยกลาดยาง-รอบบ้านทิศใต้ 4.00 127.00 - - - - - - 1.00 0.127 - - 1.00 0.127 

6 ถนนสายกลางบ้าน 3.00 248.00 3.00 248.00 - - - - 1.00 0.248 1.00 0.248 - - 

7 ถนนสายกลางบ้าน-ห้วยลึก 5.00 1,145.00 - - - - - - 1.00 1.145 - - 1.00 1.145 

8 ถนนสายรอบบ้านทิศใต้ 5.00 501.00 5.00 34.00 - - - - 1.00 0.501 1.00 0.034 1.00 0.467 

9 ถนนสายรอบบ้าน-ห้วยลึก 4.00 819.00 - - - - - - 1.00 0.819 - - 1.00 0.819 

10 ถนนสายแยกลาดยาง-รอบบ้านทิศใต้ 4.00 134.00 - - - - - - 1.00 0.134 - - 1.00 0.134 

11 ถนนสายลาดยาง-ห้วยลึก 4.00 1,262.00 - - - - - - 1.00 1.262 - - 1.00 1.262 

รวม  6,546.00  433.00     11.00 6.546 3.00 0.433 10.00 6.113 
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๒๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง 

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้ 

๑) มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน 
๒) ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๓) คิดเป็นร้อยละ ๐ ของพ้ืนที ่
๔) จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  ๑,๘๙๕ ครัวเรือน 
๕) จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ๐ ครัวเรือน 
๖) ไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 ๕.๓ การประปา 

การประปา องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง  
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า ประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้
ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่
สามารถด าเนินการได้นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น้ าบรรจุในแผนพัฒนาเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป 
เมื่อมีงบประมาณและความจ้าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้ 

๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  ๑,๘๙๕ หลังคาเรือน 
๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ ๑  แห่ง 
๓)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    ๔๐๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 
๔)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จากระบบประปาหมู่บ้าน 
 

๕.๔ โทรศัพท์ 
๑) ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
๒) หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอพล ห่างจากต าบลหนองแวงโสกพระ ประมาณ               

๘ กิโลเมตร 
 ที่บริการเคอร์รี่ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ เคอร์รี่อ าเภอพล ห่างจากต าบลหนองแวงโสกพระ ประมาณ 8 

กิโลเมตร 



๒๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 

๖.๑ การเกษตร 
ประชาชนในต าบลหนองแวงโสกพระ ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการท านาเป็น 

หลักปีละ   ๑ ครั้ง เป็นนาปีประเภทนาหว่านและนาด า โดยอาศัยน้ าจากธรรมชาติได้แก่น้ าฝน ส่วนอีกร้อยละ ๒๐ 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ และปลูกพืชผักเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ นาข้าว ไร่อ้อย มัน
ส าปะหลัง ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ โดยประมาณดังนี้ 
 

ตาราง แสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจในต าบลหนองแวงโสกพระ 
หมู่ที่ บ้าน การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ไร่) 

ข้าว อ้อย มัน มะม่วง อ่ืนๆ 
เจ้า เหนียว 

๑ หนองแวงโสกพระ ๙๔๓ ๙๘๕ - ๔๖๐ ๓๑ ๑๐.๕ 
๒ โนนกอก ๗๗๑ ๙๗๑ - ๑๙ - ๑ 
๓ โคกล่าม ๑,๑๔๓ ๘๘๕ - ๘ - - 
๔ หนองแปน ๙๙๙ ๒๑๑ ๑๐ - - - 
๕ หนองขาม ๔๑๖ ๒๙๙ - - - - 
๖ โนนชาด ๑,๐๒๙ ๘๙๓ ๗๐ ๑๒๑ - - 
๗ ห้วยม่วง ๒๙๔ ๑๖๘ - ๖ ๐.๕ ๕ 
๘ โนนเพ็ก ๓๔๒ ๔๕๙ - ๓๖  ๓ 
๙ หลักด่าน ๘๙๑ ๔๑๗ - ๑๕ ๒ ๐.๕ 
๑๐ หันน้อย ๑,๓๕๐ ๙๘๒ ๑๐๐ ๑๓๒ ๒ ๖.๕ 
๑๑ โคกกุง ๓๘๖ ๒๗๙ - - - - 
๑๒ หนองหญ้าปล้อง ๔๐๕ ๕๗๖ ๖๗ ๒๘๕ ๑๓๘ ๑๔ 
๑๓ หนองแวงโคตร ๘๒๔ ๘๖๕ ๑๖ ๓๐๙.๕  ๐.๕ 
๑๔ ใหม่สามัคคี ๓๕๗.๕ ๓๗๒.๕ - - - - 

รวม ๑๑,๑๕๐.๕๐ ๘,๓๖๒.๕๐ ๒๖๓ ๑,๓๙๑.๕๐ ๑๗๓.๕ ๔๑ 
 
๖.๒ การประมง 
(ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง) 
 
๖.๓ การปศุสัตว ์
ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้แรงงานและบริโภค เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
 
๖.๔ การบริการ 
๑) ปั๊มน้ ามัน/และก๊าซ ๒ แห่ง 
 
 
๖.๕ การท่องเที่ยว  



๒๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  
เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล เป็นต้น 

 
๖.๖ อุตสาหกรรม  

  ๑) โรงงานอุตสาหกรรม    ๒  แห่ง 
  ๒) โรงสีขนาดเล็ก ๒๒  แห่ง 
 
 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ๑) กองทุนสัจจะวันละบาทต าบลหนองแวงโสกพระ 

๒) กองทุนสัจจะสวัสดิการครอบครัวสมาชิก อปพร.ต าบลหนองแวงโสกพระ 
๓) ศูนย์ฟ้ืนฟูวิถีชุมชนท้องถิ่นแบบพ่ึงตนเอง (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล 

หนองแวงโสกพระ) 
๔) กลุ่มผลิตน้ าดื่มสะอาด หมู่ที่ ๑ 
๕) ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๓,๑๐,๑๒ 
๖) กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๓ 
๗) กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ ๒ 
๘) กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ ๕ 
 

 ๖.๘ แรงงาน 
  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้
ยังไม่สามารถแก้ไขได ้
 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 ๘.๑ การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด/ส านักสงฆ์ ๑๑  แห่ง ได้แก่ 
๑.  วัดอินทร์แปลง    บ้านหนองแวงโสกพระ หมู่ที่  ๑ 
๒.  วัดศิริชัย             บ้านโนนกอก             หมู่ที่  ๒ 
๓.  วัดแสงสุวรรณ         บ้านโคกล่าม           หมู่ที่  ๓ 
๔.  ส านักสงฆ์สามัคคีธรรม  บ้านหนองแปน        หมู่ที่  ๔ 
๕.  วัดอิสานวราราม       บ้านโนนชาด         หมู่ที่  ๖ 
๖.  วัดป่าพรหมนิมิตร    บ้านโนนเพ็ก         หมู่ที่  ๘ 
๗.  วัดใหม่ศรีมณี         บ้านหลักด่าน       หมู่ที่  ๙ 
๘.  วัดอัมพติดถาราม      บ้านหันน้อย        หมู่ที่  ๑๐ 
๙.  วัดโอสถสิทธิการาม  บ้านโคกกุง          หมู่ที่  ๑๑ 
๑๐.  วัดศรีทองติณาวาส  บ้านหนองหญ้าปล้อง    หมู่ที่  ๑๒ 
๑๑.  วัดอรุณธรรมธาดา   บ้านใหม่สามัคคี    หมู่ที่  ๑๔ 



๒๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

 
 ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ชุมชนยังรักษาประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษของตนและยึดถือ 
ปฏิบัติตามครรลองของชาวอีสานตลอดมา คือประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ 
 
 ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีทอผ้าไหม ถนอมอาหาร หมอยาพ้ืนบ้าน การท าขนม และวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ  

ภาษาถ่ิน ต าบลหนองแวงโสกพระมีภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาอีสาน (ลาว) 
 

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนในเขตต าบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอ

จากต้นกก  ผ้าที่ทอผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่   
 
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙.๑ น้ า 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย    จ านวน  ๒๒   แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น  จ านวน  ๑๘  แห่ง 

 
ตาราง แสดงแหล่งน้ าสาธารณะ ประเภทล าห้วย 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า ครอบคลุมพื้นที่ ระยะทาง (กม.) 

๑ ล าห้วยลึก 
หมู่ ๑๒, หมู่ ๑, หมู่ ๑๑, หมู่ ๓, หมู่ ๒, 
หมู่ ๑๔, หมู่ ๔ 

๒๒ 

๒ ล าห้วยกุดปลาจ่อย หมู่ ๑๓, หมู่ ๘, หมู่ ๑๑ ๔.๕ 
๓ ล าห้วยโจด หมู่ ๘, หมู่ ๑๑ ๕.๕ 
๔ ล าห้วยน้อย หมู่ ๓  ๐.๗ 
๕ ล าห้วยม่วง หมู่ ๒, หมู่ ๔, หมู่ ๖, หมู่ ๗ ๙.๑ 
๖ ล าห้วยแอก หมู่ ๔, หมู่ ๕, หมู่ ๖, หมู่ ๙, หมู่ ๑๐ ๑๔.๖ 
๗ ล าห้วยตะเคียน หมู่ ๔ ๑.๔ 
๘ ล าห้วยบ่อ หมู่ ๑๐ ๒.๓๕ 
๙ ล าห้วยไห หมู่ ๑๔ ๑.๕ 

๑๐ ล าห้วยหวาย หมู่ ๖ ๑.๓ 
 

ตาราง แสดงแหล่งน้ าสาธารณะ ประเภทหนองน้ า , สระน้ า 
 



๒๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า ที่ตั้ง พื้นที่ (ไร่) ขนาด/ความจุ 

๑ หนองชลประทาน 
หมู่ ๑ 

บ้านหนองแวงโสกพระ 
๑๖.๘๗ 

กว้าง ๑๒๐ ม. ยาว ๒๒๕ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.  
ความจุ ๙๔,๕๐๐ ลบ.ม. 

๒ หนองสะแบง ๑ 
หมู่ ๑ 

บ้านหนองแวงโสกพระ 
๑๐ 

กว้าง ๖๐ ม. ยาว ๒๖๖ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.   
ความจุ ๔๘,๐๐๐ ลบ.ม. 

๓ หนองสะแบง ๒ 
หมู่ ๑ 

บ้านหนองแวงโสกพระ 
๘-๐-๓๓ 

กว้าง ๕๕ ม. ยาว ๒๓๓ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. 
ความจุ ๓๒,๐๐๐ ลบ.ม. 

๔ หนองคึกฤทธิ์ 
หมู่ ๑ 

บ้านหนองแวงโสกพระ 
๕-๐-๘๓ 

กว้าง  ๔๕ ม. ยาว ๑๗๘ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๑,๖๐๐ ลบ.ม. 

๕ หนองคึมป่าดู่ 
หมู่ ๑ 

บ้านหนองแวงโสกพระ 
๑-๓-๐ 

กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๗๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๔,๑๖๐ ลบ.ม. 

๖ หนองแวง 
หมู่ ๑ 

บ้านหนองแวงโสกพระ 
๔-๒-๔ 

กว้าง ๗๐ ม. ยาว ๙๖ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.  
ความจุ ๑๖,๘๑๕ ลบ.ม. 

๗ หนองห้วยไห 
หมู่ ๒  

บ้านโนนกอก 
๑๘ 

กว้าง ๑๒๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๕๗,๖๐๐ ลบ.ม. 

๘ หนองสระจันทร์ 
หมู่ ๓  

บ้านโคกล่าม 
๑๐ 

กว้าง ๙๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๕ ม.  
ความจุ ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

๙ หนองห้วยน้อย 
หมู่ ๓  

บ้านโคกล่าม 
๑๘ 

กว้าง ๑๒๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.  
ความจุ ๘๖,๔๐๐ ลบ.ม. 

๑๐ หนองแปนใหญ่ 
หมู่ ๔  

บ้านหนองแปน 
๔๓-๒-๓๘ 

กว้าง ๑๗๕ ม. ยาว ๓๙๕ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.  
ความจุ ๒๐๗,๕๔๒ ลบ.ม. 

๑๑ หนองแปนน้อย 
หมู่ ๔  

บ้านหนองแปน 
๒๗-๒-๓๘ 

กว้าง ๑๑๐ ม. ยาว ๓๙๖ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม.  
ความจุ ๘๗,๑๖๑.๖๐ ลบ.ม. 

๑๒ คลองม่วง 
หมู่ ๔  

บ้านหนองแปน 
๔-๑-๕๕ 

กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๓๓.๗๖ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๑๓,๓๕๐ ลบ.ม. 

 

 



๒๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า ที่ตั้ง พื้นที่ (ไร่) ขนาด/ความจุ 

๑๓ หนองขาม 
หมู่ ๕  

บ้านหนองขาม 
๒๐-๐-๑๑ 

กว้าง ๑๖๐ ม. ยาว ๒๐๑ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐  
ความจุ ๙๖,๕๓๒ ลบ.ม. 

๑๔ หนองฝายใหม่ 
หมู่ ๖  

บ้านโนนชาด 
๑๘-๓-๑๙ 

กว้าง ๑๓๕ ม. ยาว ๒๑๗ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.  
ความจุ ๘๗,๙๓๑ ลบ.ม. 

๑๕ หนองแก 
หมู่ ๖  

บ้านโนนชาด 
๕-๑-๖๗ 

กว้าง ๗๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม.  
ความจุ ๑๒,๔๐๐ ลบ.ม. 

๑๖ หนองท าเล 
หมู่ ๖  

บ้านโนนชาด 
๓-๓-๒๘ 

กว้าง ๖๒ ม. ยาว ๘๕ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๑๐,๖๔๙.๖๐ ลบ.ม. 

๑๗ หนองสระกลาง 
หมู่ ๗  

บ้านห้วยม่วง 
๑-๕-๐ 

กว้าง ๔๘ ม. ยาว ๖๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ ม.  
ความจุ ๒,๘๐๐ ลบ.ม. 

๑๘ สระหนองขาม 
หมู่ ๗  

บ้านห้วยม่วง 
๒ 

กว้าง ๕๔ ม. ยาว ๕๙ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๖,๔๐๐ ลบ.ม.  

๑๙ สระน้ าพลาสติก 
หมู่ ๗  

บ้านห้วยม่วง 
๑-๑-๕๑ 

กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๖๑ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๓,๖๘๓ ลบ.ม. 

๒๐ หนองท าเล 
หมู่ ๗  

บ้านห้วยม่วง 
๕-๐-๗๑ 

กว้าง ๕๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๑๖,๒๒๗.๒๐ ลบ.ม. 

๒๑ สระน้ าสาธารณะ 
หมู่ ๗  

บ้านห้วยม่วง 
๑-๓-๔๘ 

กว้าง ๑๒๐ ม. ยาว  ๑๗๓ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๕ ม.  
ความจุ ๕๒,๑๙๒ ลบ.ม. 

๒๒ หนองสีดา 
หมู่ ๘  

บ้านโนนเพ็ก 
๓๐ 

กว้าง ๑๘๕ ม. ยาว ๒๕๙ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๙๖,๐๐๐ ลบ.ม. 

๒๓ สระน้ ากิน 
หมู่ ๘  

บ้านโนนเพ็ก 
๓-๐-๕๓ 

กว้าง ๕๗ ม. ยาว ๘๕ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๕ ม.  
ความจุ ๑๒,๒๑๒ ลบ.ม.  

๒๔ หนองเลิงเบน 
หมู่ ๘  

บ้านโนนเพ็ก 
๘๒-๒-๐ 

กว้าง ๒๘๐ ม. ยาว ๔๖๙ ม.   
ลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม.  
ความจุ ๑๙๗,๒๘๐ ลบ.ม. 

 

 



๒๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า ที่ตั้ง พื้นที่ (ไร่) ขนาด/ความจุ 

๒๕ หนองฝายใหม่ 
หมู่ ๘  

บ้านโนนเพ็ก 
๖ 

กว้าง ๘๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม.  
ความจุ ๑๔,๔๐๐ ลบ.ม. 

๒๖ หนองแก 
หมู่ ๙ 

บ้านหลักด่าน 
๑๔ 

กว้าง ๑๓๕ ม. ยาว ๑๖๕ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.  
ความจุ ๖๗,๒๐๐ ลบ.ม. 

๒๗ หนองสะแบง 
หมู่ ๙ 

บ้านหลักด่าน 
๑ 

กว้าง ๒๖ ม. ยาว ๖๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม.  
ความจุ ๑,๖๐๐ ลบ.ม. 

๒๘ หนองฮ่อมห้าง 
หมู่ ๑๐  

บ้านหันน้อย 
๕-๐-๖ 

กว้าง ๕๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๕ ม.  
ความจุ ๒๐,๐๒๔ ลบ.ม. 

๒๙ 
สระน้ ากิน (หนอง

ห้วยทราย
ตอนล่าง) 

หมู่ ๑๑  
บ้านโคกกุง 

๓-๐-๙๓ 
กว้าง ๔๒ ม. ยาว ๑๑๗.๘๒ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๒.๓๐ ม. ความจุ 
๑๑,๓๘๒.๒๖ ลบ.ม. 

๓๐ หนองห้วยทราย 
หมู่ ๑๑  

บ้านโคกกุง 
๖-๒-๑๔ 

กว้าง ๗๕ ม. ยาว ๑๓๒.๕๖ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๑๙,๘๘๔.๘๐ ลบ.ม. 

๓๑ หนองรพช. 
หมู่ ๑๒  

บ้านหนองหญ้าปล้อง 
๔๒-๑-๔๐ 

กว้าง ๑๗๐  ม. ยาว ๓๙๖.๖๑ ม. 
ลึกเฉลี่ย  ๒.๕ ม.  
ความจุ ๑๖๘,๕๖๐ ลบ.ม. 

๓๒ สระน้ าหินป่าติ้ว 
หมู่ ๑๒   

บ้านหนองหญ้าปล้อง 
๖-๑-๕๒ 

กว้าง ๖๐ ม. ยาว ๑๖๔.๐๕ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.  
ความจุ ๑๙,๖๘๖.๔๐ ลบ.ม. 

๓๓ หนองแกด า 
หมู่ ๑๔  

บ้านใหม่สามัคคี 
๑๗-๑-๖๓ 

กว้าง ๑๒๐ ม. ยาว ๒๒๘.๘๔ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๓.๕ ม.  
ความจุ ๙๖,๑๑๒.๘๐ ลบ.ม. 

 
๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีป่าไม้ 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ 
สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท า
โครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเอง และที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ 

*************************************** 



29 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ส่วนที่ 2 
 

 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้น
มาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิง
นิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 
๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่
ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวได้
เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาค
เกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงาน
ไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้
ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู 
การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิด
และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด
ความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่ นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหา
ด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่งรวมถึงการสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อ



๓๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

ที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ  หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัท
ข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้าน
ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุก
ระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้า
มนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขันที่
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะ
มีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของ
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และ
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่ นไปยัง
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความ
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แตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
การจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น
กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังมากยิ่งขึ้น 

   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้
การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและ
อาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับ
ต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทัน
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี
พลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจาก
ทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอด
การพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม 
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ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบ
ภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และ
สามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น 
รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและ
สร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความ
มั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์
รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 

   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ  สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์
หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็ง
และจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการ



๓๔ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และ
ศักดิ์ศร ี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคง
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 



๓๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ 

(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 

(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 



๓๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 



๓๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ
ภาค 

 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึน โดยได้น้อม
นาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทา
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑.๑ หลักการ 

๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 



๓๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน  

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  

๕.๑ หลักการ  

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 



๓๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

 

         1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวดั 

 1) แผนพัฒนาภาค 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริ มความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
                   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    ได้อย่าง
อบอุ่น 
                  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
และจังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ   ในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด  และ
น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้        ให้  กลุ่มจังหวัด  โดยการจัดท าแผนจะต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค  ยุทธศาสตร์รายสาขา  รวมทั้งความสอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาส  สภาพปัญหา  และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีรวมทั้ง  การวิเคราะห์ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 

  วิสัยทัศน์ 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุ

ภูมิภาคคลุ่มน้ าโขง”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร ภาคบริการ และการ

ท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสีเขียว 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 



๔๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส    
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมและมีการใช้ประโยชน์

จากป่าอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม   
กลยุทธ์ที่ 3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรน้ าโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 2 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ 

          1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 

 วิสัยทัศน์ 

 “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเมืองหลักเศรษฐกิจ 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2560 -2564) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา  

อย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการแข่งขัน-
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 



๔๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒.๑ วิสัยทัศน ์
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ 

ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 

“เกษตรอินทรีย์ทั้งต้ำบล ตลำด ถนน น้้ำไฟดี  
มีกำรบริหำรจัดกำรโปร่งใส ในต้ำบลเป็นสุข” 

  

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้ม่ันคงและย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรอินทรีย์ในชุมชน 

๒. การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ และสร้างผู้น ากลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 
๓. การส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร(เกษตรอินทรีย์) ของชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

๒. การพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. การคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ 
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ค้้าจุนวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 



๔๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

  ๑. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

๒. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๓. ส่งเสริมการอนามัย  สาธารณสุข 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ คนยากจนและคนด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี    
  แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการที่ทันสมัยอย่างครบวงจร 
๔. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. ชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 
๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
๔. ชุมชนมีทัศนียภาพสวยงาม 
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน 
๖. ประชาชนหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน 
๗. การบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  
๒.๔ ตัวช้ีวัด 

   ๑.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์ 
   ๒.  มีตลาดรองรับเกษตรอินทรีย์ในชุมชน 
   ๓.  ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
   ๔.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่ได้รับการดูแลเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๕.  จ านวนของสาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น    
  ๖.  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
   ๗.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
   ๘.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ๙.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 



๔๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

 ๒.5 ค่าเป้าหมาย 
  ๑.  เพ่ือให้ชุมชนมีกลุ่มอาชีพเข้มแข็ง และอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 

   ๒.  เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ๓.  เพ่ือให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐานมีมาตรฐานและเพียงพอ 
  ๔.  เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

๕.  เพ่ือสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชน 

๖.  เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน    
๗.  การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
  

 ๒.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑.  การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งต าบล 
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๓.  การสร้างความปลอดภัยในชุมชนให้อยู่อย่างสงบสุข 
๔.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 
     จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๕.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๖.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๗.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ 
๘.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

  
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 

   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 



๔๔ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ ได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพ
เพ่ือประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสก
พระ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand มีรายละเอียด ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
(๑)  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบกสายหลัก (ถนนมิตรภาพ) ตัดผ่านต าบล สะดวกในการ

เดินทาง สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังต่างอ าเภอ ต่างจังหวัดได้ 
(๒)  มีล าห้วยแหล่งน้ าตามธรรมชาติครอบคลุมพ้ืนที่ 
(๓)  มีพ้ืนที่ป่าสาธารณะจ านวนหลายแห่ง 
(๔)  ส่วนราชการที่ส าคัญในพ้ืนที่เอ้ืออ านวยในการพัฒนาต าบล เช่น สถานีอนามัย  ต ารวจชุมชน  

สหกรณ์การเกษตร  
(๕)  อยู่ใกล้ศูนย์บริการทางการแพทย์, สาธารณสุข 
(๖)  อยู่ใกล้ศูนย์ราชการ และสถาบันการเงิน สามารถให้บริการประชาชนได้ครบทุกข้ันตอน 
(๗)  องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระมีบุคลากรที่มีศักยภาพทุ่มเทเสียสละ 

เพ่ือให้บริการประชาชน 
(๘)  องค์กรมีอิสระในการบริหารงบประมาณ 
(๙)  ชุมชนมีความเข้มแข็ง , ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมใน

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
(๑๐)  ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชน  ผู้น า/ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ

ก าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(๑๑)  บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและ

คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

(๑) งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา/ความต้องการของราษฎรในพื้นที่  
(๒) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปได้ค่อนข้างช้า  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของต าบลมีขนาดใหญ่   
(๓) พ้ืนที่ต าบลมีขนาดใหญ่  ราษฎรไม่สะดวกในการมาติดต่อราชการที่ อบต.  
(๔) แรงงานขาดคุณภาพ  ทักษะฝีมือ  ท าให้ถูกกดขี่ค่าแรง 

กลยุทธ์ 



๔๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

(๕) ขาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  ขาดน้ าเพ่ือการเกษตร  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
รวมทั้งปัญหาที่ดินท ากิน 

(๖) ยังไม่มีสินค้า  OTOP  ที่มีคุณภาพพอที่จะแข่งขันกับตลาดได้ 
(๗) ประชาชนในท้องถิ่นมีค่านิยมยึดติดกับการเป็นผู้รับจากภาครัฐ 
โอกาส (Opportunity) 
(๑) รัฐบาลให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
(๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

(๓) ได้รับการประสานงานความร่วมมือและช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๔) การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
(๕) ปัญหาภาวะฝนแล้งในทุกภูมิภาค ท าให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
ค่อนข้างมาก   

อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด (Threats) 
(๑)  ภัยธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี เช่น ภัยแล้ง,วาตภัย 
(๒)  การแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
(๓) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
(๔) โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือความช านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง

โสกพระ ยังไม่มีความช านาญและบุคลากร 
 

จากการศึกษาข้อมูลด้านปัญหา ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระและประเด็นหลัก
ในการพัฒนาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น จึงน ามาท าการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
- มีกองช่างรับผิดชอบงานในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
- มีการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น การขยาย    
ระบบประปา การขุดลอกคูคลอง 
- มีการปรับปรุงถนน ให้ประชาชน    

- บุคลากรยังไม่ช านาญการในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
- มีระบบระบายน้ าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
- การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
- งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๔๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

สามารถใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวก 
- มีแผนที่ต าบลในการท าประโยชน์
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
- รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณ    
ตามโครงการเร่ด่วน  
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี    
นโยบายสนับสนุนงบประมาณด้านถนน 
แหล่งน้ าและก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความ    
สอดคล้อง 

-  การเปลี่ยนแปลงนโยบายและบุคลากร
รัฐที่เกี่ยวขอ้ง  
-  ถนนบางสายยังไม่ไดถ่้ายโอนให้ อบต. 
เป็นเจ้าของ การซ่อมแซมหรือปรับปรุง
เกิดความล่าช้า 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
- ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
- มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบกสาย
หลัก (ถนนมิตรภาพ) ตดัผ่านต าบล สะดวก
ในการเดินทาง สามารถเชื่อมโยงการ
เดินทางไปยงัต่างอ าเภอ ต่างจังหวัดได้ 

- ยังไม่มีสนิค้า OTOP ที่มีคุณภาพพอที่จะ
แข่งขันกับตลาดได ้
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารงานดา้นเศรษฐกิจ และการพัฒนา
อาชีพด้านต่างๆ 
- ไม่มีตลาดจ าหนา่ยสนิค้าทางการเกษตร 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
- เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
- การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญ
ของจังหวัด 
- มีล าห้วยแหล่งน้ าตามธรรมชาติ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 

- ค่าครองชีพสูงข้ึน 
- เทคโนโลยสีมยัใหม่ราคาแพง 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่ต้นทุน
การผลิตสูง 
- การใช้สารเคมีในการเกษตร 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 

 

ด้านสังคม 
 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
- มีหมู่บ้านที่มีความสามัคคี ไม่มีความ
รุนแรงในท้องถิ่น 
- มีผู้น าทางสังคมที่มีคุณภาพมากมาย 
- มีกลุ่มอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข    

- งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไมเพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
- ขาดเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ ใช้งาน ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
- ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ



๔๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

ปัญหายาเสพติด ให้แก่ อปท. ไม่เอ้ือต่อการด าเนินการ  
โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

๑. การกีฬา 
- รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
๒. ยาเสพติด 
- รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- มีแหล่งบ าบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
๓. สังคมสงเคราะห์ 
- นโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ในต าบลมีสายตรวจต าบลและ อปพร. 
ดูแลความปลอดภัย 
๕. สาธารณสุข 
- มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
- มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
- ประชาชนให้ความส าคัญด้าน
สาธารณสุขมากขึ้น 

๑. การกีฬา 
- ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
ในการให้ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 
๒. ยาเสพติด 
- มีการลักลอบการผลิต จ าหน่วย 
- ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
- ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคม
ปัจจุบัน 
๓. สังคมสงเคราะห์ 
- ไม่รู้สิทธิตัวเองในการขอรับความ
ช่วยเหลือ 
- จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในสังคม 
- ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ท่ัวถึง 
๕. สาธารณสุข 
- โรคติดต่อตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก 

 

ด้านบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
- เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของ อปท. 

- มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
- เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้
ความส าคัญ 

- ถนนในต าบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 
- การบรรทุกน้ าหนักเกินและไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจร 

 
 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 



๔๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

- มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่อุดม    
สมบูรณ์เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค    
ตลอดทั้งปี  
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ  
- ดินดีมีคุณภาพ  
- มีโครงการลงแขกลงคลอง ส่งเสริม    
การบ ารุงรักษาคลอง 

- มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
- ขาดการประชาสัมพันธ์/และแนะน า
ประชาชน 
- งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนามีความ
สอดคล้องกับภาครัฐ  
- มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ าที่
สมบูรณเหมาะแก่การประกอบอาชีพ
เกษตร 

- ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 

ด้านบริหารจัดการที่ดี 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
- ประชาชนมีความรู  ความเข้าใจใน    
สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 
- ประชาชนมีความตื่นตัวในการเข้าร่วม  
ประชาคมมากข้ึน  
- บุคลากรใน อบต. มีศักยภาพการ    
ปฏิบัติงานมากขึ้น  
- มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ให้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

- งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไมเพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เพียงพอต่อ
ภาระหนา 
- พนักงานขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีความ    
สอดคล้อง  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริม    
การปกครองท้องถิ่นมีความสอดคล้อง 
- ประชาชน  ภาครัฐ  และเอกชน            
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. 
- ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน      
ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ต่อ
บุคลากร 

- ประชาชนมีคา่นิยมที่ผิด ยึดติดกับวัตถุ 
การใช้จ่ายเกิดความฟุ่มเฟือย 



๔๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

 บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามัน
เฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาค
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และ
ร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมี
ความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้
และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 



๕๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล

ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์
ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท้าให้
ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรค
ระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

ความเหลือ่มล  า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง

หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่
ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหา
การบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และ
การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการ

พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้
การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน 
หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อ
สาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และ
ต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ



๕๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การ
คลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่น
ขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และ
กลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษ

แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่
พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะ
ส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการ
สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและ
ลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาส
ของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ

การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ  Operational Technology หรือที่ เรี ยกว่ า  Internet of Things (เทคโน โลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) 
เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการ
แข่งขันลดลง 

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 
๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบ



๕๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

เข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศ
และการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
อนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการ
มาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัว
เพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น 
รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้า
ทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive 
Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทาง
นโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ 
ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
และการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่าย
ทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้ง
เป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิด
ความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิต ของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศ
ไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) 



๕๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้
หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 



๕๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

ส่วนที่ 3 
 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้
มั่นคงและยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 

อบต.หนอง
แวงโสกพระ 

๒ การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักงานปลัด 
ส่วนการศึกษาฯ 

๓ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง 

๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 

๕ ค้ าจุนวัฒนธรรม บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 
ส่วนการศึกษา 

๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิต   บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
งบกลาง 

ส านักงานปลัด 
 

๗ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี    

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานการบรหิารทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ส่วนการศึกษาฯ 

รวม ๗ ยุทธ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน 
๑ ส านัก/ 

๒ กอง/๑ส่วน 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร ์ 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 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจให้ม่ันคงและยั่งยืน 
  1.1 แผนงานการเกษตร 
  1.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
  1.3แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

6 
2 
 

7 

 
 

5,330,000 
280,000 

 
13,300,000 

 
 

32 
2 
 

22 

 
 

30,121,500 
280,000 

 
27,266,500 

 
 

19 
2 
 

18 

 
 

3,469,500 
310,000 

 
13,717,000 

 
 

17 
2 
 

1 

 
 

2,230,000 
310,000 

 
5,700,000 

 
 

17 
2 
 

1 

 
 

2,210,000 
310,000 

 
5,700,000 

 
 

91 
10 

 
50 

 
 

43,361,000 
1,490,000 

 
65,683,500 

 
รวม 15 18,910,000 56 57,668,000 39 17,496,500 20 8,240,000 20 8,220,000 151 110,534,500 

2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
  2.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
  2.3 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

7 
 

8 
 

1 

 
 
 

795,000 
 

970,000 
 

30,000 

 
 
 

7 
 

8 
 

1 

 
 
 

795,000 
 

970,000 
 

30,000 

 
 
 

7 
 

8 
 

1 

 
 
 

795,000 
 

970,000 
 

30,000 

 
 
 

7 
 

8 
 

1 

 
 
 

795,000 
 

970,000 
 

30,000 

 
 
 

7 
 

8 
 

1 

 
 
 

795,000 
 

970,000 
 

30,000 

 
 
 

35 
 

40 
 

5 

 
 
 

3,975,000 
 

4,850,000 
 

150,000 
รวม 16 1,795,000 16 1,795,000 16 1,795,000 16 1,795,000 16 1,795,000 80 8,975,000 

 
 

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร ์ 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 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
9 
2 

 
1,495,000 

200,000 

 
48 
2 

 
45,722,400 

200,000 

 
102 

4 

 
77,958,400 

400,000 

 
27 
2 

 
14,313,000 

200,000 

 
6 
2 

 
3,771,000 

200,000 

 
192 
12 

 
143,259,800 

1,200,000 
รวม 11 1,695,000 50 45,922,400 106 78,358,400 29 14,513,000 8 3,971,000 204 144,459,800 

4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

6 
4 

 
 

185,000 
370,000 

 
 

6 
4 

 
 

185,000 
370,000 

 
 
6 
4 

 
 

195,000 
370,000 

 
 

6 
4 

 
 

195,000 
370,000 

 
 

6 
4 

 
 

195,000 
370,000 

 
 

30 
20 

 
 

955,000 
1,850,000 

รวม 10 555,000 10 555,000 10 565,000 10 565,000 10 565,000 50 2,805,000 
5) ยุทธศาสตรด์้านค้ าจุนวฒันธรรม 
  5.1 แผนงานการศึกษา 
  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
3 
 

6 

 
130,000 

 
290,000 

 
3 
 

6 

 
130,000 

 
290,000 

 
3 
 

6 

 
130,000 

 
290,000 

 
3 
 

6 

 
130,000 

 
290,000 

 
3 
 

6 

 
130,000 

 
290,000 

 
15 

 
30 

 
650,000 

 
1,450,000 

 
รวม 9 420,000 9 420,000 9 420,000 9 420,000 9 420,000 45 2,100,000 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์ 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 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
  6.1 แผนงานการศึกษา 
   6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
  6.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
  6.4 แผนงานสาธารณสุข 
  6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  6.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  6.7 แผนงานงบกลาง 

 
9 
 

6 
2 
 

2 
3 
 

1 
3 

 
1,950,000 

 
600,000 
398,000 

 
458,000 
150,000 

 
30,000 

10,158,000 

 
9 
 
- 
2 
 

2 
3 
 

1 
3 

 
1,960,000 

 
- 

398,000 
 

458,000 
150,000 

 
30,000 

10,158,000 

 
10 

 
1 
2 
 

3 
3 
 

1 
3 

 
2,250,000 

 
2,500000 

398,000 
 

488,000 
150,000 

 
30,000 

10,158,000 

 
10 

 
- 
2 
 

4 
3 
 

1 
3 

 
3,910,000 

 
- 

398,000 
 

508,000 
150,000 

 
30,000 

10,158,000 

 
10 

 
- 
2 
 

4 
3 
 

1 
3 

 
3,910,000 

 
- 

398,000 
 

508,000 
150,000 

 
30,000 

10,158,000 

 
48 

 
7 

10 
 

15 
15 

 
5 

15 

 
13,980,000 

 
3,100,000 
1,990,000 

 
2,420,000 

750,000 
 

150,000 
50,790,000 

รวม 26 13,744,000 20 13,154,000 23 15,974,000 23 15,154,000 23 15,154,000 115 73,180,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น   57 
 

 
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร ์ 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 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 
  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  3.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
  7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 

18 
4 
 

2 
 

 
 

1,720,000 
140,000 

 
400,000 

 
 

17 
4 
 

1 
 

 
 

1,700,000 
140,000 

 
100,000 

 
 

17 
4 
 

1 

 
 

1,700,000 
140,000 

 
200,000 

 
 

17 
4 
 

1 

 
 

1,450,000 
140,000 

 
200,000 

 
 

17 
4 
 

1 

 
 

1,450,000 
140,000 

 
200,000 

 
 

85 
20 

 
6 

 
 

8,020,000 
700,000 

 
1,100,000 

 
รวม 24 2,260,000 22 1,940,000 22 2,040,000 22 1,790,000 22 1,590,000 112 9,620,000 

รวมท้ังสิ้น 111 39,379,000 183 121,454,400 225 100,903,900 129 42,477,000 108 31,715,000 756 351,674,300 
 

 

แบบ ผ. 01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 58 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกจิให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเพาะช ากล้าไม้
พืชสวน/ไม้ใช้สอย 

เพื่อจัดหาวัสดุในการ
เพาะช ากล้าไม้และ
ส่งเสริมให้กับเกษตร
ในพื้นที่และปลูกในท่ี
สาธารณประโยชน์ 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต
ต าบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริม
สนับสนุนพันธุ์
กล้าไม ้ปีละ ๑ 
ครั้ง 

เกษตรน าไปใช้
ประโยชน์และพื้นท่ี
ในต าบลมตี้นไม้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๒ โครงการเพาะพันธุ์กบ 

 

เพื่อเพาะพันธ์ุกบและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกรน าไป
เพาะเลี้ยง 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต
ต าบล 

๒๕,๐๐๐ 
  

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนุนพันธุ์
กบ ปีละ ๑ ครั้ง 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
น าไปเพาะเลี้ยง/
เป็นอาหารได ้

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๓ โครงการเพาะพันธุ์ปลา เพื่อเพาะพันธ์ุปลา 
ได้แก่ ปลาดุกบิกอุย 
ปลาตะเพียน ปลา
นวลจันทร์ และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกรน าไป
เพาะเลี้ยง 

๑ ครั้ง/ป ี
ประชาชนในเขต
ต าบล 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 35,000 ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริม
สนับสนุนพันธุ์
ปลาปีละ ๑ 
ครั้ง 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
น าไปเพาะเลี้ยง/
เป็นอาหารได ้

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 59 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกจิให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลและตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกร พร้อมศึกษาดู
งาน  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนยฯ์
และตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกรให้
พัฒนาการท า
การเกษตรอยู่เสมอ 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯและ

ตัวแทนกลุ่ม
เกษตร  

จ านวน ๓๕ คน 

 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 150,000 จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม 

เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินกิจกรรม
ของศูนย์ฯ 

 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๕ โครงการฝึกอบรมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

เพื่อใหเ้กษตรกรไดม้ี
ความรู้ความเข้าใจการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

เกษตรกรกลุ่มผู้
ปลูกผักปลอด
สารพิษและ
เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบงาน 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์เพื่อ
น ามาปรับใช้ได ้

ส านักงาน
ปลัด 

๖ โครงการฝึกอบรมการท า
เกษตรอินทรีย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรในพื้นที ่

เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
เกษตรอนิทรียไ์ดม้ี
ความรู้ความเข้าใจการ
ท าเกษตรแบบอินทรีย ์

เกษตรกรกลุ่มผู้
ปลูกผักอินทรีย์
และเจา้หน้าท่ีที่
รับผิดชอบงาน 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์เพื่อ
น ามาปรับใช้ได ้

ส านักงาน
ปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 60 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกจิให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการฝึกอบรมการ
บริหารจดัการศตัรูพืชโรค
พืชวัชพชืและแมลง
ศัตรูพืช 

เพื่อใหเ้กษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการก าจดั
ศัตรูพืช 

เกษตรกรกลุ่มผู้
ปลูกพืชผักและ
เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบงาน 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์เพื่อ
น ามาปรับใช้ได ้

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ต าบลหนองแวงโสก
พระ 

 

- เพื่อให้เกษตรกรมี
การร่วมกลุ่มการผลิต 
การบริหารจัดการ 
การจ าหน่ายโดยมี
ตลาดที่แน่นอน 

- เพื่อให้สินค้ามีต้นทุน
ต่ า ผลผลติจ าหนา่ย
เพิ่มขึ้น และมี
มาตรฐานภายใต้
การบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

- ปรับพื้นท่ีนา
เกษตรกร 

- สนับสนุนพันธุ์
ข้าวอินทรีย์ 
- เครื่องหยอด
เมลด็พันธ์ุข้าว 

- เครื่องเป่า
เมลด็พันธ์ุข้าว
แยกสิ่งเจือปน 

- ตรวจแนะน า
และรับรอง
มาตรฐานการ
ผลิต 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1,000,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เกิดการรวมกลุม่
การผลิต การ
บริหารจดัการมี
มาตรฐาน 
เกษตรกรลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตและมีรายได้
ให้กับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั/
หน่วยงานอ่ืน 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 61 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกจิให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์
มาตรฐานการผลิตพืช
ปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้าง (GAP) ผลติพืช
อินทรีย์ Organic Thailand 

รายแปลง/แบบกลุม่ 

เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สินค้าทางการเกษตร
ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 

๒๕ แปลง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวนแปลงท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ผลผลติทาง
การเกษตรเป็นท่ี
นิยมของตลาดท า
ให้ส่งออกสู่ตลาด
ภายในและ
ภายนอกได ้

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
รวบรวม/คัดแยก ผลผลติ
ทางการเกษตรบ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
รวบรวม/คัดแยก 
ผลผลิตทางการเกษตร
ต าบลหนองแวงโสกพระ 
(ล้ง) บริเวณบ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ท่ี ๑๒ 

๑ หลัง - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนอาคาร
ที่ก่อสร้าง 

เป็นศูนย์กลาง
รวบรวม/คัดแยก 
และการซื้อขาย
ผลผลติทางการ 
เกษตร  
 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

11 โครงการก่อสร้างโรงงาน
แปรรูปผลผลติเกษตร
อินทรีย์ (ข้าว มะม่วง 
กล้วย พืชผักผลไม้) 

เพื่อก่อสร้างโรงงาน
แปรรูปผลผลติเกษตร
อินทรีย์ (ข้าว มะม่วง 
กล้วย พืชผักผลไม้) 
ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและเพิ่มมูลค่า
ทางการตลาด 

๑ แห่ง - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนโรงงาน
ที่ก่อสร้าง 

ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและเพิ่ม
มูลค่าทาง
การตลาดได ้

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 62 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างระบบ
น้ าเพื่อการเกษตรพร้อม
ระบบกระจายน้ าหมู่ที่๔
บ้านหนองแปน(บริเวณ
โคกโจดน้อย) 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ระบบน้ าเพื่อท า
การเกษตรเป็นอาชีพ
เสริมหลังฤดูท านา 

ระบบน้ า
พร้อมหอถัง
สูงกักเก็บน้ า
ระบบท่อสบู
ส่งน้ าจ านวน
๑แห่ง 

- ๔๐๐,๐๐๐ - -  มีระบบน้ า
และการ
กระจายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถ
ลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ภายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

13 โครงการขยายระบบน้ า
เพื่อการเกษตรพร้อม
ระบบกระจายน้ าหมู่ที่๒
บ้านโนนกอก(บริเวณ
แปลงปลูกผักหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีระบบน้ า
เพื่อท าการเกษตร
เป็นอาชีพเสริมหลัง
ฤดูท านา 

หอถังสูงกัก
เก็บน้ างาน
ถางป่า/ขุด
ตอระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ท่อสูบส่งน้ า 
แนวกันชน 

- ๑๕๐,๐๐๐ - -  มีระบบน้ า
และการ
กระจายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถ
ลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ภายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

14 โครงการสร้างแนวกันชน
แปลงปลูกผักอินทรีย์หมู่ที่
๘บ้านโนนเพ็ก(บริเวณ
แปลงปลูกหนองสดีา) 

เพื่อให้มีแนวกันชน
ของแปลงปลูกผัก
อินทรีย์ให้กับสมาชิก
กลุ่มผู้ปลูกผัก 

แนวกันชน
แปลงปลูกผัก
จ านวน ๑แห่ง 

- ๑๐,๐๐๐ - - - แนวกันชนรอบ
แปลงปลูก 

ลดปัญหาการ
ปนเปื้อนของ
สารเคมีจากแปลง
ปลูกอื่นๆ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 63 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการอบรมการปลูก
ผักอินทรีย์ให้ได้ระบบ
มาตรฐานOrganic 
Thailand 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรและ
ส่งเสริมการปลูกผัก
อินทรีย์ให้ไดม้าตรฐาน
Organic Thailand 

คณะ
กรรมการฯ
พร้อมตัวแทน
กลุ่มเกษตรกร 

- ๘๐๐,๐๐๐ - - - เกษตรกรและ
พื้นที่ปลูก
พืชผักอินทรีย์ 

เกษตรกรมีพื้นท่ี
และมีความรู้ใน
การเพาะปลูก
พืชผักอินทรีย์ที่ได้
มาตรฐาน 

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการอบรมการเพาะ
ช ากล้าผักอินทรีย์ใหไ้ด้
ระบบมาตรฐานOrganic 
Thailand 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรและ
ส่งเสริมให้มีกล้าผัก
อินทรีย์ให้ไดร้ะบบ
มาตรฐานOrganic 
Thailand 

คณะ
กรรมการฯ
พร้อมตัวแทน
กลุ่มเกษตรกร 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับกล้าผัก
อินทรีย์ 

เกษตรกรมีกล้า
เพาะปลูกพืชผัก
อินทรีย์ที่ได้
มาตรฐานOrganic 
Thailand 

ส านักงาน
ปลัด 

17 โครงการก่อสร้างห้องเย็น
เก็บรักษาคณุภาพพืชผล
เกษตรให้ได้มาตราฐาน
Organic Thailand 

เพื่อให้เกษตรกรมี
สถานท่ีเก็บรักษา
พืชผักอินทรีย์เพื่อรอ
การจ าหน่าย 
 
 

1 แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- ๔๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
เกษตรกรทีม่ี
พื้นที่ในการ
เก็บรักษา
พืชผลทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีสถานท่ี
เก็บรักษาพืชผล
เพื่อรอการ
จ าหน่าย 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 64 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการอบรมพร้อม
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ต าบลหนองแวง
โสกพระ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
เครือข่ายฯใหม้ีความรู้
ความเข้าใจการด าเนิน
กิจกรรมของวิสาหกิจ
ชุมชน 

คณะกรรมกา
รเครือข่ายฯ
พร้อมตัวแทน
กลุ่มเกษตรกร 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวน
คณะกรรมการ
ที่ผ่านการ
อบรม 

คณะกรรมการฯได้
มีโอกาสแรก
เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
น ามาปรับใช้กับ
การด าเนินงานของ
กลุ่ม 

ส านักงาน
ปลัด 

19 โครงการอบรมพร้อม
ศึกษาดูงานการท าเกษตร
อินทรีย์แบบครบวงจร 

เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
เกษตรอินทรียไ์ดม้ี
ความรู้ความเข้าใจการ
ท าเกษตรแบบอินทรีย ์

เกษตรกรกลุ่ม
ผู้ปลูกผัก
อินทรีย์และ
เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ
งาน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์เพื่อ
น ามาปรับใช้ได ้

ส านักงาน
ปลัด 

20 โครงการก่อสร้างเพิ่มหอ
ถังสูงระบบน้ าเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่๘ บ้าน
โนนเพ็ก (บริเวณหนองสี
ดา) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีระบบน้ าเพื่อ
ท าการเกษตรเป็น
อาชีพเสริมหลังฤดูท า
นา 

ระบบน้ าพร้อม
หอถังสูงกัก
เก็บน้ าระบบ
ท่อสูบส่งน้ า
จ านวน๑ระบบ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - -  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากระบบน้ า  

ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถลด
รายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ภายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 65 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพฒันาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการอบรมพร้อม
ศึกษาดูงานการเลี้ยง
ไส้เดือนและการเก็บเมล็ด
พันธุ์พืชอินทรีย์ 

เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
เกษตรอินทรียไ์ดม้ี
ความรู้ความเข้าใจการ
เลี้ยงไส้เดือนและการ
เก็บเมล็ดพันธ์ุ 

เกษตรกรกลุ่ม
ผู้ปลูกผัก
อินทรีย์และ
เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ
งาน 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จากมูลไสเ้ดือนได ้

ส านักงาน
ปลัด 

22 โครงการจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องตัด
หญ้าแบบ๔
จังหวะ๕  
แรงม้า
จ านวน๒
เครื่อง 

- ๒๐,๐๐๐ - -  จ านวนอุปกรณ์
ที่ใช้ใน
ส านักงาน 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการท า
การเกษตรของ
เกษตรกร 

ส านักงาน
ปลัด 

23 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพดา้นปศุ
สัตว์ ต.หนองแวงโสก
พระ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์
เป็นการเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 

กลุ่มผู้เลี้ยง
ปศุสัตว ์
จ านวน 50 
คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เลี้ยงสัตว ์

เกษตรกรในพ้ืนท่ีมี
ความรู้น าไปเลี้ยง
สัตว/์เป็นอาหารได้
และสร้างรายได้ลด
ค่าใช้จ่ายแก่
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 66 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพฒันาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมการปลูก
มะม่วงเพื่อการส่งออก
ให้แก่กลุ่มปลูกมะม่วง
พร้องศึกษาดูงาน 

เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
มะม่วง/กล้วยหอมได้มี
ความรู้ความเข้าใจการ
ปลูกมะม่วงเพื่อการ
ส่งออก 

เกษตรกรกลุ่ม
ผู้ปลูกมะม่วง/
กล้วยหอมและ
เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบงาน 

- ๑๐๐,๐๐๐ 150,000 100,000 100,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถใน
การปลูกมะม่วง
เพื่อการส่งออก 

ส านักงาน
ปลัด 

25 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
กระบวนการของ
คณะท างานการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรด์้าน
เกษตรอินทรีย์พร้องศึกษา
ดูงาน 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านเกษตรอินทรีย์ได้
มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
ด้านเกษตร
อินทรีย์และ
เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบงาน 

- 25๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 จ านวน
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
ด้านเกษตร
อินทรีย์ที่ผ่าน
การอบรม 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้าน
เกษตรอินทรียไ์ดม้ี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

26 โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซล่าเซลล์)บ้านโคกล่าม 
หมู่ที่ 3   

 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตรและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
 

จ านวน 1 
แห่ง 
(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- 200,000 - - - มีมีเครื่องสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์) ท่ีได้
มาตรฐานตามท่ี
ก าหนดจ านวน๑
แห่ง 

เกษตรกรใน
หมู่บ้านมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
สามารถแก้ปัญหา
ภัยแล้งได ้

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 67 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกจิให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซล่าเซลล์)บ้านหนอง
แปน หมู่ที่ 4   

 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตรและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
 

จ านวน 1 
แห่ง 
(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

 200,000    มีมีเครื่องสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์) ที่ได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนดจ านวน
๑แห่ง 

เกษตรกรใน
หมู่บ้านมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
สามารถแก้ปัญหา
ภัยแล้งได ้

กองช่าง 

28 โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซล่าเซลล์)บ้านหนอง
ขามหมู่ที่ 5   

 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตรและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
 

จ านวน 1 
แห่ง 
(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

 200,000    มีมีเครื่องสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์) ที่ได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนดจ านวน
๑แห่ง 

เกษตรกรใน
หมู่บ้านมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
สามารถแก้ปัญหา
ภัยแล้งได ้

กองช่าง 

29 โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซล่าเซลล์) บ.โนนชาด
หมู่ที่ 6  

 เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตรและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
 

จ านวน 1 
แห่ง 
(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

 200,000    มีมีเครื่องสูบน้ า
พลังงานแสงอาทติย์ 
 (โซล่าเซลล์) ที่ได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนด 
จ านวน ๑ แห่ง 

เกษตรกรใน
หมู่บ้านมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
สามารถแก้ปัญหา
ภัยแล้งได ้

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 68 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสงัคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพือ่การ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยนื 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการติดตั้งเคร่ืองสูบ
น้ าพลงังานแสงอาทิตย์ 
(โซล่าร์เซลล์) บ.โนน
เพ็กหมู่ที่ 8   

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

 

จ านวน 1 
แห่ง 

(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

 200,000    มีมีเครื่องสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซล่ารเ์ซลล์) ที่ได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนดจ านวน๑
แห่ง 

เกษตรกรใน
หมู่บ้านมนี้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

31 โครงการติดตั้งเคร่ืองสูบ
น้ าพลงังานแสงอาทิตย์ 
(โซล่าร์เซลล์) บ.หนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 12   

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

 

จ านวน 1 
แห่ง 

(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

 200,000    มีมีเครื่องสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซล่ารเ์ซลล์) ที่ได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนดจ านวน๑
แห่ง 

เกษตรกรใน
หมู่บ้านมนี้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

32 โครงการติดตั้งเคร่ืองสูบ
น้ าพลงังานแสงอาทิตย์ 
(โซล่าร์เซลล์) บ.หนอง
แวงโคตร หมู่ที่ 13   

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

 

จ านวน 1 
แห่ง 

(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

 200,000    มีมีเครื่องสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซล่ารเ์ซลล์) ที่ได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนดจ านวน๑
แห่ง 

เกษตรกรใน
หมู่บ้านมนี้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 69 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33   โครงการขุดลอกสระน้ า
แก้มลิง หนองแสง หมู่ 3 
บ้านโคกล่าม 

 เพื่อส าหรับกักเก็บน้ า
ให้เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก และ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 10 
ไร่  
1 แห่ง 
(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

 1,115,000     จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุดลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการ
ท าเกษตรตอ
ลอดป ี

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

34  โครงการก าจดัวัชพืช
หนองแปนใหญ่ หมู่ 4 
บ้านหนองแปน 

 เพื่อให้ภูมิทัศน์
สะอาดและก าจดั
วัชพืชหนองแปนใหญ่
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร และ 
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

30 ไร ่
1 ครั้ง/ป ี

  97,500    จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการปรับปรุง
เพิ่มขึ้น  

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
ต่อประชาชน 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

35 โครงการขุดคลองรอบที่
สาธารณะโคกผีป่าช้า หมู่
ที่ 14 บ้านใหมส่ามัคค ี

 เพื่อป้องกันภัยป่า
และป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณะประโยชน์ 

กว้าง 3 เมตร  
ลึก 1 เมตร  
(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

 109,000     จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุดลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการ
ท าเกษตรตอ
ลอดป ี

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 70 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

36 โครงการขุดคลองส่งน้ าลง
หนองแกพร้อมทาง
ระบายน้ า หมู่ที่ 14บ้าน
ใหม่สามัคค ี

เพื่อส าหรับกักเก็บน้ า
ให้เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก และ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
 

ยาว 70 
เมตร สองข้าง
ทาง 

 140,000    จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุดลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการ
ท าเกษตรตอ
ลอดป ี

กองช่าง 

37 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุ กลุ่มอาชพี
ทางการเกษตร (กลุ่ม
ปลูกเห็ด ,กลุ่มลี้ยงเหมู ,
กลุ่มทอผ้า)   

เพื่อส่งเสริม
สนับสนนุให้
เกษตรกรสร้างอาชีพ
เป็นการเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 

จ านวนกลุ่ม
เกษตรและ
เจ้าที่เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน 40 
คน  

- - 60,000 60,000 60,000 -จ านวนเกษตรกรที่
ผ่านการอบรม 

-จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
ประสบการณ์
เพื่อน ามาปรับ
ใช้ได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

38 โครงการฝึกอบรมการ
ท าปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ 
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที ่

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกษตรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท าปุ๋ยหมัก และ
สารชีวภณั์ธ 

จ านวนกลุ่ม
เกษตรและ
เจ้าที่เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน 40 
คน  

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนเกษตรกรที่
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
ประสบการณ์
เพื่อน ามาปรับ
ใช้ได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 71 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพฒันาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

38 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุกลุ่มอาชพีทาง
การเกษตร (กลุ่มเลี้ยง
หมู)   

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
เกษตรกรเลี้ยงหมู่
เป็นการเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย 

กลุ่มผูเ้ลี้ยงหม ู

จ านวน 15 คน 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนเกษตรกรที่
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
ประสบการณ์เพื่อ
น ามาปรับใช้ได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

39 โครงการปรับปรุงศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรูต้าม
ศาสตร์พระราชา โคก 
หนอง นา โมเดล 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา โคก 
หนอง นา โมเดล 

มีศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาเพิ่มจ านวน 1 
แห่ง มี 3 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 -ปรับพื้นที่
แปลงสาธิต ขนาดกวา้ง 
205.00 ม.ลึก 1.00 ม.
ยาว430.00 ม.(ตามแบบที่
อบต.ก าหนด) 
กิจกรรมที่ 2 -ขุดคลองไส้
ไก่ ขนาดกว้าง 1.00 ม.
ลึก0.50 ม.ยาว2,000ม.
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 
กิจกรรมที่ 3 –ขุดลอกบอ่
น้ า จ านวน 1 บ่อ ปริมาณ
ดินไม่น้อยกวา่ 9,400 
ลบ.(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

- - 1,169,500 - - จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ประชาชนใน
พื้นที่และภาคี
เครือข่ายมีแหล่ง
เรียนรูต้าม
ศาสตร์พระราชา 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 
-หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 72 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

40 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
เรียนรูโ้คก หนอง นา ต.
หนองแวงโสกพระ   

เพื่อให้มีภูมิทัศน์
สวยงามพร้อม
เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตร 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี - - 100000 100000 100000 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

อบต.มีแหล่งศกึษา
เรียนรูด้้าน
การเกษตรพรอ้ม
ให้บริการประชาชน
ที่สนใจเข้าศกึษาดู
งาน 

ส านักปลัด 
อบต. 

41 โครงการส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์แบบครบวงจร 
บ้านหนองแวงโสกพระ 
หมูที่ 1 

เพื่อใหเ้กษตรกร
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย สร้าง
ความมั่นคงทาง
อาหาร 

จ านวน 1 แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

   280,000  จ านวนพื้นที่ปลูกผัก
ปลอดสารเพิ่มขึ้น
จ านนวน...1...แห่ง 

ประชากรผลิต
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย สร้าง
รายได้เพ่ิมและมี
ความมั่นคง 

ส านักปลัด 
อบต. 

42 โครงการส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์แบบครบวงจร
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เกษตรกรผลิต
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 

จ านวน 1 แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

   280,000  จ านวนพื้นที่ปลูกผัก
ปลอดสารเพิ่มขึ้น
จ านนวน...1...แห่ง 

ประชากรผลิต
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย สร้าง
รายได้เพิ่มและมี
ความมั่นคง 

ส านักปลัด 
อบต. 

43 โครงการส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์แบบครบวงจร
บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกษตรกรผลิต
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร 

จ านวน 1 แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

   280,000  จ านวนพื้นที่ปลูกผัก
ปลอดสารเพิ่มขึ้น
จ านนวน...1...แห่ง 

ประชากรผลิต
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย สร้าง
รายได้เพิ่มและมี
ความมั่นคง 

ส านักปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 73 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ และศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการศูนย์
เครือข่ายสตรีแม่บ้าน 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
และประสบการณ์ให้กับ
คณะกรรมการศูนย์ฯ 
ส าหรับน าไปปฏบิัติในการ
ด าเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ 

คณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่าย
สตรีแม่บ้าน ๕๐ 
คน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒3๐,๐๐๐ ๒3๐,๐๐๐ 230,000 จ านวนคณะ
กรรมการฯ ท่ี
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

คณะกรรมการศูนย์ฯ 
ได้มีโอกาสแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ แล้ว
น ามาปรับใช้กับการ
ด าเนินกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ ได ้

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

เพื่อให้สตรีแม่บ้านได้รับ
ความรู้และได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพและ
มีรายได้เสริมใน
ครัวเรือน 

สตรีแม่บ้าน ๗๐ 
คน  

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 80,000 จ านวนสตรี
แม่บ้านท่ีผ่าน
การฝึกอบรม 

สตรีแม่บ้านมี
อาชีพเสริมเพื่อเพ่ิม
รายได้ในครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผลิตอิฐบล็อก บ้าน
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการสร้างอาชีพ
ส่งเสริมการผลิต
วิสาหกิจชุมชน และ
กระตุ้น เศรษฐกิจฐาน
รากเพื่อสร้าง  

กลุ่มวิสาหกิจ
ได้รับการ
ส่งเสริม จ านวน 
1 กลุ่ม 

   7,500,000  จ านวนกลุ่ม
วิสาหกิจได้รับ
การส่งเสริม 
จ านวน 1 กลุ่ม 

ประชาชนเป็นเจ้าของ
ธุรกิจสามารถสร้าง
งานและส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน ให้มีงาน
ประจ าและยั่งยืนมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต./
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

4 โครงการฝึกอบรมศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกยีรติฯ 

เพื่อให้ประชาชน/เยาวชน
และจิตอาสาได้เรียนรู้
เกี่ยวกบัศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ประชาชน/เยาวชน
และจิตอาสาใน
พื้นที่จ านวน 100 
คน 

 200,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า
อบรมที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ประชาชน/เยาวชน/
จิตอาสามีความรู้
เกี่ยวกบัศาสตร์
พระราชาน ามาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลดั 
อบต./
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 74 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ ๖ บ้านโนนชาด 
 

เพื่อส าหรับเป็นแหล่ง
ส่งน้ าในการเพาะปลูก
ให้กับเกษตรกร 
 
 

๑ แห่ง 

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - -  มีหอถังสูง
พร้อมระบบท่อ
ส่งน้ าท่ีได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด 
๑ แห่ง 

ประชาชนสามารถ
ลดรายจ่ายและ มี
รายได้ ในครัวเรือน
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาเพื่อการเกษตร 

หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยม่วง 

 

เพื่อส าหรับเป็นแหล่ง
ส่งน้ าในการเพาะปลูก
ให้กับเกษตรกร 
 
 

๑ แห่ง 

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - -  มีหอถังสูง
พร้อมระบบท่อ
ส่งน้ าท่ีได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด 
๑ แห่ง 

ประชาชนสามารถ
ลดรายจ่ายและ มี
รายได้ ในครัวเรือน
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาเพื่อการเกษตร 

หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแวง
โคตร 

 

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที ่

๑ แห่ง 

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

๓๐๐,๐๐๐ - - -  มีระบบน้ าเพื่อ
การเกษตร ๑ 
ระบบ 

ประชาชนมีแหล่ง
ปลูกผักช่วยเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 

 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 75 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการวางระบบน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองแปน 

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที ่

๑ ระบบ 
ยาว ๓๕๔ ม. 
(ตามแบบที่อบต.
ก าหนด) 

- ๓๐,๐๐๐ - -  มีระบบน้ าเพื่อ
การเกษตร ๑ 
ระบบ 

ประชาชนมีแหล่ง
ปลูกผักช่วยเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 

กองช่าง 

๕ โครงการวางท่อใต้ผิวดิน 
(ล าห้วยแอก-สระหนอง
ขาม) หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง
ขาม 

เพื่อส าหรับกักเก็บน้ า
ให้เกษตรกรไดม้ีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
เพาะปลูกและแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง 
 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- ๑๐๐,๐๐๐ - -  มีการวางท่อใต้
ผิวดิน ที่ได้
มาตรฐาน ๑ 
แห่ง 

พื้นท าการเกษตร
ของเกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตร 

กองช่าง 

๖ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ ๗  
บ้านห้วยม่วง 

เพื่อให้เกษตรกรไดม้ี
น้ าใช้เพียงพอต่อการ
เพาะปลูกและแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง 

๑ แห่ง 

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

 

- ๑๐๗,๕๐๐ - -  มีบ่อบาดาลที่
ได้มาตรฐาน
ตามแบบท่ี
ก าหนด ๑ แห่ง 

พื้นท าการเกษตร
ของเกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตร 

กองช่าง 

๗ โครงการวางท่อส่งน้ า 

(หนองไห-หนองแก) 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่
สามัคค ี

เพื่อให้เกษตรกรไดม้ี
น้ าใช้เพียงพอต่อการ
เพาะปลูกและแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ - - -  มีการวางท่อส่ง
น้ า ๑ แห่ง 

พื้นท าการเกษตร
ของเกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตร 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 76 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบการ
บริหารจดัการน้ าเข้า
แปลงเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองแวงโสกพระ 

เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
ปลูกผักปลอดสารพิษ
มีน้ าเพื่อใช้ในการปลูก
ผักในพ้ืนท่ีของตนเอง 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขนาด ๖ 
น้ิว จ านวน ๑๑ 
บ่อ 

๑,๑๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนบ่อ
บาดาลทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น จ านวน 
1 แห่ง 

เกษตรกรค่าใช้จ่าย
ในการผลติและมี
รายได้ให้กับ
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั/
หน่วยงานอ่ืน 

9 โครงการก่อสร้างลานค้า
เกษตรอินทรียเ์ชิง
ท่องเที่ยวต าบลหนองแวง
โสกพระ 
 
 
 

เพื่อก่อสร้างลานคา้
เกษตรอินทรียเ์ชิง
ท่องเที่ยวต าบลหนอง
แวงโสกพระบริเวณ
โคกป่าช้าหนองตะนา 
ในการรองรับสินคา้
ทางการเกษตรของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบล 

๑ แห่ง ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ จ านวนลาน
ตลาดชุมชนท่ี
ก่อสร้าง ที่ได้
มาตรฐานที่
เพิ่มขึ้น จ านวน 
1 แห่ง 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
น าสินค้าพื้นบ้าน
มาจ าหน่ายสร้าง
รายได้ให้ชุมชน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

/หน่วยงาน
อื่น 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 77 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพฒันาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงขยาย
ก าลังการผลิตปุย๋อินทรีย์
หล่อเมล็ดของสหกรณ์
การเกษตรต าบลหนอง
แวงโสกพระ 

เพื่อปรับปรุงขยาย
ก าลังการผลิตปุย๋
อินทรีย์หล่อเมลด็ของ
สหกรณ์การเกษตร
ต าบลหนองแวงโสก
พระ จากเดมิการผลติ 
๒-๓ ตัน/วัน เป็น ๑๐-
๒๐ ตัน/วัน 

 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนโรงผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การผลิตปุ๋ยอินทรยี์
หล่อเมด็ทันต่อ
ความต้องการของ
สมาชิก สามารถ
ลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรได ้

ส านักปลดั/
กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

11 โครงการก่อสร้างอาคาร
รวบรวม/คัดแยก ผลผลติ
ทางการเกษตรต าบล
หนองแวงโสกพระ (ล้ง) 
บริเวณโคกป่าช้าหนองตะ
นา 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
รวบรวม/คัดแยก 
ผลผลติทางการเกษตร
ต าบลหนองแวงโสก
พระ (ล้ง) บริเวณโคก
ป่าช้าหนองตะนา 

๑ หลัง 

(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนอาคาร
ที่ก่อสร้าง 

เป็นศูนย์กลาง
รวบรวม/คัดแยก 
และการซื้อขาย
ผลผลติทางการ 
เกษตรต าบลหนอง
แวงโสกพระ (ล้ง) 
 
 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 78 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างระบบน้ า
เพื่อการเกษตรพร้อม
ระบบกระจายน้ าหมู่ที่๑๑
บ้านโคกกุง(บริเวณหนอง
ห้วยทรายตอนบน) 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ระบบน้ าเพื่อท า
การเกษตรเป็นอาชีพ
เสรมิหลังฤดูท านา 

ระบบน้ าพร้อม
หอถังสูงกักเก็บ
น้ าระบบท่อสูบ
ส่งน้ าจ านวน๑
แห่งตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด 

- ๔๐๐,๐๐๐ - -  มีระบบน้ าและ
การกระจายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถลด
รายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ภายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างระบบน้ า
เพื่อการเกษตรพร้อม
ระบบกระจายน้ าหมู่ที่๑๔
บ้านใหม่สามคัคี(บริเวณ
หนองแก) 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ระบบน้ าเพื่อท า
การเกษตรเป็นอาชีพ
เสรมิหลังฤดูท านา 

ระบบน้ าพร้อม
หอถังสูงกักเก็บ
น้ าระบบท่อสูบ
ส่งน้ าจ านวน๑
แห่งตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด 

- ๔๐๐,๐๐๐ - -  มีระบบน้ าและ
การกระจายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถลด
รายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ภายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างระบบน้ า
เพื่อการเกษตรพร้อม
ระบบกระจายน้ าหมู่ที่๕
บ้านหนองขาม(บริเวณ
หนองขาม) 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ระบบน้ าเพื่อท า
การเกษตรเป็นอาชีพ
เสรมิหลังฤดูท านา 

ระบบน้ าพร้อม
หอถังสูงกักเก็บ
น้ าระบบท่อสูบ
ส่งน้ าจ านวน๑
แห่งตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด 

- ๔๐๐,๐๐๐ - - - มีระบบน้ าและ
การกระจายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านสามารถลด
รายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ภายใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 79 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายมิตรภาพ-
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองแวง
โสกพระบ้านโนนเพ็ก หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง3.00เมตร 
ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 180 ตรม.(ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- 104,000 - -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

16      โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลพร้อมระบบส่งน้ า 
บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6   

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง ลึก 
70 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 217,000 - -  มีบ่อน้ าบาดาล
ในหมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

17      โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลพร้อมระบบส่งน้ า 
บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8   

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง ลึก 
70 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 217,000    มีบ่อน้ าบาดาล
ในหมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 80 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18      โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลพร้อมระบบส่งน้ า 
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง ลึก 
45 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 148,000 - -  มีบ่อน้ าบาดาล
ในหมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

19     โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลพร้อมระบบส่งน้ า 
บ้านใหม่สามคัคี หมู่ที่ 
14   

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
ลึก 45 เมตร 
(ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด) 

- 148,000 - -  มีบ่อน้ าบาดาล
ในหมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

20         โครงการขุดเจาะ
น้ าบาดาลพร้อมระบบส่ง
น้ า บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
ลึก 45 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 148,000 - -  มีบ่อน้ าบาดาล
ในหมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 81 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21      โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลพร้อมระบบส่งน้ า 
บ้านหนองแวงโสกพระ 
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง  
ลึก 70 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 217,000 - -  มีบ่อน้ าบาดาล
ในหมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้งได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

22    โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาลพร้อมติดตั้งระบบ
สบูน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านหนองแปน หมู่ที่ 4   

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง  
ลึก 45 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 148,000 -  มีบ่อน้ าบาดาล
ในหมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

23    โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินจากหนอง
เลิงเบ็ญพื้นที่บ้านโนนเพ็ก
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านบ้านโนนเพ็ก
หมู่ 8–บ้านโคกกุง 
หมู่11 – บ้านหัน
น้อย หมู่ 10 – บ้าน
โนนชาด หมู่ 6มีน้ า
ไว้อุปโภคบริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
 (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 7,000,000 - -  มีระบบประปา
ที่ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนในพื้นบ้าน
โนนเพ็กหมู่ 8–บ้าน
โคกกุง หมู่11 – 
บ้านหันน้อย หมู่ 
10 – บ้านโนนชาด 
หมู่ 6ท่ีมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้งได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง/
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 82 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24         โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนปลูกผักอินทรยี์
กางมุ้ง (โดมปลูกผัก)  
 
 
 

เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
สมาชิกกลุ่มชุมชน 
12และชุมชน 13 ท่ี
เข้าร่วมโครงการ
เสรมิสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรราย
ย่อยไดม้ีอาชีพผลติ
ผักอินทรีย ์

สร้างโรงเรือนกางมุ้ง 
(โดมปลูกผัก)ให้กับ
ชุมชน 12และ
ชุมชน 13 จ านวน 
28โรงเรือน   
ขนาด 6x30x3 ม. 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 3,920,00
0 

- -  มีโรงเรือนปลูก
ผักอินทรีย์กาง
มุ้ง (โดมปลูกผัก)
ให้กับชุมชน 12
และชุมชน 13  
ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด 
จ านวน28แห่ง 

สมาชิกกลุ่มชุมชน 
12,13 มีโรงเรือน
ปลูกผักอินทรีย์
เพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน 
สามารถสรา้ง
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

25   โครงการขุดลอกหนอง
น้ าชลประทาน หมู่ 1 
บ้านหนองแวงโสกพระ 

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 486,000  - -  จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตอลอดป ี

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกหนอง
ห้วยทรายตอนล่าง  
หมู่ 11 บ้านโคกกุง 

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 340,000  - -  จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตอลอดป ี

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 83 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหนอง
แวงโสกพระ  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านหนองแวง
โสกพระมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

 484,000    จ านวนระบบ
น้ าประปาท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนใน
หมู่บ้านหนองแวง
โสกพระมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างฝายถนน
น้ าล้นผ่านหนองห้วยลึก 
หมู่ 3 บ้านโคกล่าม 

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาภัย
แล้ง 
 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 400,000  - -  จ านวนฝายกั้น
น้ าท่ีได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตอลอดป ี

กองช่าง 

29   โครงการขุดลอกหนอง 
คึมประดู่ บ้านหนองแวง
โสกพระ หมู่ 1 

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาภัย
แล้ง 
 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 115,000 -  จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตอลอดป ี

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 84 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการขุดลอกหนองไห 
บ้านโนนกอก หมู่ 2 

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 254,000 -  จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตอลอดป ี

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกหนอง
ห้วยทรายตอนบน บ้าน
โคกกุง หมู่ 11 

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 829,000 -  จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตอลอดป ี

กองช่าง 

32   โครงการขุดลอกหนอง  
รพช.บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ 12 

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

-  1,356,000 -  จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตอลอดป ี

กองช่าง 

33 โครงการล้อมรั้วแปลง
ปลูกผักบ้านห้วยม่วง หมู่ 
7 (สระพลาสติก) 

เพื่อป้องกันสัตว์เข้า
ไปกินพืชผลทางการ
เกษตรของเกษตรกร 

จ านวน 1 แห่ง  
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 50,000 -  จ านวนรั้วแปลง
ปลูกผักท่ีล้อม 

เกษตรกรมีความ
ปลอดภัยในพืชผล
ทางการเกษตรจาก
การรบกวนของ
สัตว ์

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 85 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34   โครงการก่อสร้างถนน
ฝายน้ าล้นโป่งแดง (แบบ
(แบบบล็อกคอนเวิร์ด) 
บ้านหนองแวงโสกพระ 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กว้าง .4.00 เมตร  
ยาว 500.00เมตร 
 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- -  
500,000 

-  จ านวนถนนฝาย
น้ าล้นเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

35 โครงการขุดลอกฝาย
สหกรณ์ บ้านหนองแวง
โสกพระ หมู่ 1 

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาภัย
แล้ง 
 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- -  
1,000,000 

-  จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตอลอดป ี

กองช่าง 

36 โครงการขุดลอกหนองสี
ดา บ้านโนนเพ็ก หมู่ 8  

 เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาภัย
แล้ง 
 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 1,000,000 -  จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตอลอดป ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 86 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการขุดบ่อส่งน้ าลงใต้
ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปดิ) สระน้ าหินป่า
ติ้ว บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ 12 

เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ า
ใต้ดินใช้อย่างเพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร
และแก้ปัญหาภัยแล้ง 

ธนาคารน้ าใต้
ดินจ านวน๑
แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- 
 
 
 
 
 

- 324,000 - - จ านวนแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในต าบล
มีแหล่งน้ าท่ีใช้ใน
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ปัญหาภัย
แล้งได ้

กองช่าง
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

38 โครงการขุดบ่อส่งน้ าลงใต้
ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปดิ) ล าห้วยแอก 
บ้านหันน้อย หมู่ 10 

เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ า
ใต้ดินใช้อย่างเพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร
และแก้ปัญหาภัยแล้ง 

ธนาคารน้ าใต้
ดินจ านวน๑
แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- 
 
 
 
 
 

- 301,000 - - จ านวนแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในต าบล
มีแหล่งน้ าท่ีใช้ใน
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ปัญหาภัย
แล้งได ้

กองช่าง
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

39 โครงการขุดบ่อส่งน้ าลงใต้
ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปดิ) ปลายล าห้วย
ลึก บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ 12 

เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ า
ใต้ดินใช้อย่างเพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร 
และแก้ปัญหาภัยแล้ง 

ธนาคารน้ าใต้
ดินจ านวน๑
แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- 
 
 
 
 
 

- 264,000 - - จ านวนแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในต าบล
มีแหล่งน้ าท่ีใช้ใน
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ปัญหาภัย
แล้งได ้

กองช่าง
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 87 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

40 โครงการขุดหลุมส่งน้ าลง
ใต้ดิน (ธนาคารน้ าใตด้ิน
ระบบปิด) หนองแวงโสก
พระ บ้านหนองแวงโสก
พระ หมู่ 1 

เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ า
ใต้ดินใช้อย่างเพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร
และแก้ปัญหาภัยแล้ง 

ธนาคารน้ าใต้
ดินจ านวน๑
แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- 
 
 
 
 
 

- 317,000 - - จ านวนแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในต าบล
มีแหล่งน้ าท่ีใช้ใน
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ปัญหาภัย
แล้งได ้

กองช่าง
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

41 โครงการขุดบ่อส่งน้ าลงใต้
ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปดิ) ล าห้วยลึก 
บ้านหนองแวงโสกพระ 
หมู่ 1 

เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ า
ใต้ดินใช้อย่างเพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร 

ธนาคารน้ าใต้
ดินจ านวน๑
แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- 
 
 
 
 
 

- 429,000 - - จ านวนแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในต าบล
มีแหล่งน้ าท่ีใช้ใน
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ปัญหาภัย
แล้งได ้

กองช่าง
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

42 โครงการขุดหลุมส่งน้ าลง
ใต้ดิน (ธนาคารน้ าใตด้ิน
ระบบเปดิ) ล าห้วยโจด
บ้านหนองแวงโคตร หมู่ 
13 

เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ า
ใต้ดินใช้อย่างเพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร 

ธนาคารน้ าใต้
ดินจ านวน๑
แห่ง (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- 
 
 

- 350,000 - - จ านวนแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในต าบล
มีแหล่งน้ าท่ีใช้ใน
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ปัญหาภัย
แล้งได ้

กองช่าง
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 88 

 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43 โครงการขุดหลุมส่งน้ าลง
ใตด้ิน (ธนาคารน้ าใตด้ิน
ระบบปิด) หนองหญ้า
ปล้อง บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ 12 

เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ า
ใต้ดินใช้อย่างเพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร 
และแก้ปัญหาภัยแล้ง
ได ้

ธนาคารน้ าใต้
ดินจ านวน๑
แห่ง(ตามแบบ
ที่ อบต.
ก าหนด) 

- 
 
 
 
 
 

- 394,000 - - จ านวนแห่งน้ า
เพื่อใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในต าบล
มีแหล่งน้ าท่ีใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
และแก้ปัญหาภัย
แล้งได ้

กองช่าง
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

44 โครงการขุดบ่อส่งน้ าลงใต้
ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปดิ) สระกลาง 
บ้านห้วยม่วง หมู่ 7 

เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ า
ใต้ดินใช้อย่างเพียงพอ
ต่อการท าการเกษตร 
และแก้ปัญหาภัยแล้ง
ได ้

ธนาคารน้ าใต้
ดินจ านวน๑
แห่ง(ตามแบบ
ที่ อบต.
ก าหนด) 

- 
 
 
 
 
 

- 386,000 - - จ านวนแห่งน้ า
เพื่อใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในต าบล
มีแหล่งน้ าท่ีใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
และแก้ปัญหาภัย
แล้งได ้

กองช่าง
หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

45 โครงการส ารวจระบบน้ า
ใต้ดิน(ส ารวจธนาคารน้ า
ใต้ดิน) ในพื้นที่ต าบล
หนองแวงโสกพระ 

เพื่อส ารวจระบบน้ าใต้
ใต้ดินส าหรับจัดท า
ธนาคารน้ าใต้ดินใน
พื้นที่ต าบลหนองแวง
โสกพระ 

1 ครั้ง/ปี 
(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

 75000 100000 100000 100000 จ านวนแหล่ง
น้ าใต้ดินใน
พื้นที่เพ่ิมขึ้น 

ทราบข้อมูลแหล่ง
ธนาคารน้ าใต้ดิน
เพิ่มขึ้นสามารถท า
ธนาคารน้ าได้ดินได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่วง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  89 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ :  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร
จัดตั้ง) 

เพื่อเป็นการฝึก
ทดแทนอปพร. ผู้ที่
ลาออกและเป็นการ
ทดแทน อปพร.เดิมที่
มีอายุมากขึ้นไม่
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

๕๐ คน ๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 จ านวน อปพร. 
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

 

อาสาสมัครฯ มี
ความรูส้ามารถใน
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๒ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร
ทบทวน) 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับภยั
สาธารณะต่างๆ อยู่
เสมอ 

๑๕๐ คน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 จ านวน อปพร. 
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

อาสาสมัครฯ มี
ความรูส้ามารถใน
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและ
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยฯ์ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ (อป
พร.) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ  สา
ธารณภัยในรูปแบบ
ต่างๆ สามารถช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ คน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 จ านวน อปพร. 
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 
 

อาสาสมัครฯ มี
ความรูส้ามารถใน
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  90 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ :  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
4 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ในการป้องกันด้าน
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

เพื่อให้ความรู้ในทฤษฎี
การเกิดไฟและการดับ
ไฟเบ้ืองต้นแก่ประชาชน
และนักเรียนในพื้นท่ี 

๗๐ คน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 25,000 จ านวน
ประชาชนและ 
นักเรียนท่ีผ่าน
การฝึกอบรม 

ประชาชนและ
นักเรียนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

5 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานของศูนย์ 
อปพร.ต าบลหนองแวง
โสกพระ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับภยั
สาธารณะต่างๆ อยู่
เสมอ 

ตลอดป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนอุปกรณ์
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน
เพิ่มขึ้น 

 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

6 โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาเหตสุาธารณภยั
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองแวงโสกพระ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนท่ี
เดือดร้อน/ผู้ทีไ่ด้รับ
ความเสยีหายจากเหตุ
สาธารณภัยทีเ่กิดขึ้น
ในพื้นที่ต าบลหนอง
แวงโสกพระ 

ตลอดป ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน/
ผู้ประสบภยัได้รับ
ความช่วยเหลือ
เป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ :  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
7 โครงการตั้งจุดตรวจ-จุด

บริการเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่   
 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุและการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

จัดตั้งจุดตรวจ/สกดั
บนเส้นทาง  
๓ จุด 
จุดที่ ๑ บริเวณ
ทางเข้าบ้านหนอง
แวงโสกพระ 
จุดที่ ๒ บริเวณ
ทางเข้าบ้าน 
โคกกงุ 
จุดที่ ๓ บริเวณ
ทางเข้าบ้าน 
โนนชาด 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 75,000 การเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
ประชาชนไดร้ับ
การอ านวยความ
สะดวกจากการ
เดินทาง/การสัญจร 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

8 โครงการต้ังจดุตรวจ-จุด

บริการเพื่อปอ้งกันและ

ลดอบุัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์   

  

เพื่อป้องกนัและลด

อุบัติเหตุและการ

สูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินของ

ประชาชน 

จัดตั้งจุดตรวจ/สกดั
บนเส้นทาง  
๓ จุด 
จุดที่ ๑ บริเวณ
ทางเข้าบ้านหนอง
แวงโสกพระ 
จุดที่ ๒ บริเวณ
ทางเข้าบ้าน 
โคกกงุ 
จุดที่ ๓ บริเวณ
ทางเข้าบ้าน 
โนนชาด 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 75,000 การเกิด

อุบัติเหตุลดลง 
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
ประชาชนไดร้ับ
การอ านวยความ
สะดวกจากการ
เดินทาง/การสัญจร 

ส านักงาน

ปลัด 

อบต. 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ :  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ➢  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ด้านกฎหมายที่ดิน
และทรัพยส์ิน และความรู้
สิทธิและหนา้ที่ในการ
ช าระภาษีแก่ผู้น าชุมชน
และประชาชน 

 

เพื่อจัดอบรมผู้น า
ชุมชน/ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ และ
เข้าใจกฎหมาย
เกี่ยวกับท่ีดินและ
ทรัพย์สิน สิทธิและ
หน้าท่ีในการช าระ
ภาษี 
 

๗๐ คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความรู้ เข้าใจ
กฎหมายที่ดินและ
ทรัพย์สิน สิทธิและ
หน้าท่ีในการช าระ
ภาษีสามารถ
น าไปใช้ได ้

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

๒ โครงการจดัซื้อวัสดุ
ส าหรับศูนย์ปฏิบตัิการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด 

 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานการ
ป้องกันยาเสพติดอยู่
เสมอ 

 

ตลอดป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนวัสดุที่
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ :  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ➢  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๓ โครงการเฝ้าระวัง 

ยาเสพตดิในชุมชน 
เพื่อตั้งจุดตรวจและชดุ
ตระเวนพ้ืนท่ีส าหรับ
ค้นหา กลุ่มเปา้หมาย
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด ในพ้ืนท่ีต าบล 
 

๔ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ 

เป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดแก่
ประชาชนเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ี
ต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๔ โครงการฝึกอบรมทบทวน
เครือข่ายพลังแผ่นดิน
ระดับต าบลและระดับ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการสรา้ง
กฎ/ระเบียบ/กติกาท่ี
เป็นของชุมชนเอง อัน
จะน ามาสู่การเฝ้าระวัง
ไม่ให้ยาเสพตดิเข้ามา
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 

๓๘๐ คน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวน
เครือข่ายที่ผา่น
การฝึกอบรม 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการสร้าง
กฎ/ระเบียบ/
กติกาท่ีเป็นของ
ชุมชนเอง อันจะ
น ามาสู่การเฝ้า
ระวังไม่ให้ยาเสพ
ติดเข้ามาในชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  94 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ :  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ➢  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๕ โครงการฝึกอบรมคา่ย

เยาวชนคนดีห่างไกลยา
เสพติดพร้อมศึกษาดูงาน 

 

เพื่อให้เยาวชนได้มี
โอกาสฝึกฝนการอยู่
ร่วมกันในสังคม ให้
เกิดจิตส านึกท่ีดี
ห่างไกลยาเสพติด 
 

๑๐๐ คน ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 350,000 จ านวนเยาวชน
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม  

แกนน าเยาวชนมี
จิตส านึกท่ีดีในการ
ด าเนินชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

๖ โครงการฝึกอบรมคา่ยรั้ว
ครอบครัวล้อมรัก 

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การเตรียมความพร้อม
ก่อนมีครอบครัวและ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวที่จะน าไปสู่
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

๕๐ ครอบครัว ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 จ านวน
ครอบครัวที่
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

มีความสมัพันธ์อัน
ดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวและ
สังคม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ :  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ➢  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๗ โครงการฝึกอบรมทบทวน

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันอาชญากรรมและ
ยาเสพตดิในหมู่บ้าน
ชุมชน 

 

เพื่อให้อาสาสมคัร
ป้องกันอาชญากรรม
และยาเสพตดิใน
หมู่บ้านชุมชนมีความ
พร้อม มีระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

๕๐ คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 

อาสาสมัครฯ 
ทักษะการ
ปฏิบัติงานและ
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ :  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ➢  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เรื่องยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

 

เพื่อให้เด็กมีความรู้

เรื่องยากเสพติด 

และรู้จักป้องกนัตนให้

มีจิตส านึกท่ีดี

ห่างไกลยาเสพติด 

๗๐ คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนเด็ก

และเยาวชนที่

ผ่านการ

ฝึกอบรม  

เด็ก เยาวชนใน

สถานศึกษา มี

จิตส านึกท่ีดีใน

การด าเนนิชีวิต

และรู้เท่าทันใน

เรื่องยาเสพติด 

 

ส านักงาน

ปลัด 

อบต. 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  97 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

  
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวงโสกพระ 
หมู่ที่ ๑ (ศาลาแดง-ทิศใต้) 
สายหนองแวงโสกพระ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ขนาดกวา้ง ๕.๐๐  
เมตร  
ยาว 200.00เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 1,000
ตารางเมตร  
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 

 - 6๐๐,๐๐๐ -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10  
(ต่อ คสล.เดิม -ภดูิน) 
สายหันน้อย 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ขนาดกวา้ง 5.๐๐  
เมตร  
ยาว 1,104.00 
เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 5,520
ตารางเมตร  
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 

- - 3,000,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  98 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๓ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๓  
(ซอยชัยพัฒนา) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง ๓.๐๐  
เมตร  
ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า ๓๗๘ 
ตารางเมตร  
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 
 

- 226,๐๐๐ - - - จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๓ 

(รอบบ้านทางทิศ
ตะวันออก) 
สายโคกล่าม 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ
 

ขนาด กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร  
ยาว 362.00 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร มีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกวา่  
1,810 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 
 
 
 

- - - 1,086,000 - จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

หน่วยงาน
อื่น 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  99 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๕ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๓  
(ซอยสุขสวัสดิ์) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง ๓.๐๐  
เมตร  
ยาว ๙๔.๐๐ 
เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า ๒๘๒ 
ตารางเมตร  
(ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

- - - ๑๖๔,๐๐๐ - จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองแปน หมู่ที่ ๔  
  สายห้วยม่วง 1 

ช่วง บ้านหนองแปน – 
หนองบัวนาค 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง 5.๐๐  
เมตร  
ยาว 790.๐๐ 
เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 
3,950 ตรม  
(ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

- - - - 2,370,000 จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
หน่วยงาน
อื่น 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  100 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๗ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๕ 
สาย หนองขาม 2 
(จากทิศเหนือ – ทิศใต้) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐  
เมตร  
ยาว ๒๘๕.๐๐ 
เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า ๑,๑๔๐ 
ตารางเมตร  
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 

- - - - ๕๕๐,๐๐๐ จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๕  
(สายรอบหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

ช่วงที่๑ กวา้ง 
๒.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๔๒.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
ช่วงที่ ๒ กว้าง 
๓.๕๐ เมตร ยาว 
๔๖๙.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 

- ๑,๑๖๐,๐๐๐ - -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  101 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๙ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๖ 
สายโนนชาด 2 
(รอบบ้านทางทิศ
ตะวันตก) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ปี ๖๓ กว้าง ๕.๐๐ 
เมตรยาว ๔๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. 
ปี ๖๔ กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. 
 
 

- - ๑,๑๑๔,๐๐๐ 1,114,000 - จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๗  
สายห้วยม่วง 7 
(ซอยสระพลาสติก) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4.๐๐ 
เมตร 
ยาว 62.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร มี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
248 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 
 

- - 148,800 - - จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  102 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑๑ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๗  
สายห้วยม่วง 4 
(กลางบ้าน-รอบบ้านทิศ
เหนือ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ 
เมตร 
ยาว 280.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร มี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
1,400 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 
 
 

- - - 840,000 - จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๗  
สายห้วยม่วง 7 
(ซอยสนามมา้) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐  
เมตร  
ยาว ๑7๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 680ตาราง
เมตร  
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 
 
 
 

- - - - 408,000 จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  103 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑๓ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านหลักด่าน หมู่ที่ ๙ 

สายห้วยม่วง 1 
(ช่วงบ้านหลักด่าน–วัดศรี
มณี) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐  
เมตร ยาว 
๒๓๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า ๑,๑๗๐ 
ตารางเมตร  
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 
 

- - - ๖๔๐,๐๐๐ - จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๑๔ โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านโคกล่าม 
หมู่ที่ 3 สายโคกลา่ม 2 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกวา้ง ๕.๐๐  
เมตร  
ยาว 550.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑0 เมตร  
 (ตามแบบที ่อบต. 
ก าหนด) 
 
 

- - - 165,000  จ านวนถนน 
ดินลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑๕ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๑๑ 

สายโคกกุง 6 
(ต่อจาก คสล.เดมิ-หนอง
เลิงเบ็น) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 5.๐๐  
เมตร  
ยาว 1,432.๐๐ 
เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า 7,160 
ตารางเมตร  
(ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

- - - 4,296,000  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

หน่วยงาน
อื่น 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๔  
สาย ใหมส่ามัคคี 7 

(รอบบ้านทิศใต้) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐  
เมตร  
ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า ๑,๗๒๕ 
ตารางเมตร  
(ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 
 

- - ๙๕๐,๐๐๐ - - จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  105 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑๗ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๔  
สายใหมส่ามัคคี 6 

(ซอยทิพวรรณ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกวา้ง ๔.๐๐  
เมตร  
ยาว 123.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 492 ตาราง
เมตร  
(ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 

 
 

- 295,200 - - จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๑๘ โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก หมู่ ๖ บ้าน
โนนชาด  
(ทิศตะวันตก-นาพ่อสุด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๔.00 เมตร  
ยาว๘๔๕.00 เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - 202,800 - - จ านวนถนนดิน
ลงหินลูกรัง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๑๙ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านหนองแวง
โสกพระ หมู่ที่ ๑  
สายหนองแวงโสกพระ 6 
(หลังวัด/ทิศตะวันออก-
ล าห้วยลึก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕.๐๐  เมตร  
ยาว ๑,๑๓๕.๐๐ เมตร  
หนา  ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - - 341,000 จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๒๐ โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหินคลุก บ้าน
หนองแวงโสกพระหมู่ที่ 
๑ สายหนองแวงโสก
พระ 7  
(ทิศใต้-ไปชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง  ๕.๐๐ เมตร  

ยาว ๗๕๑.๐๐ 
เมตร หนา  ๐.๑๐  
เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - - ๓๒๖,๐๐๐  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๒๑ โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก บ้านโนน
กอก หมู่ที่ ๒   
สายโนนกอก 6  
(บ่อบาดาล-ล าห้วยลึก) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  

ยาว ๑,๑๘๑.๐๐ 
เมตร หนา  ๐.๑๐  
เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- ๓๗๘,๐๐๐ - -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๒๒ โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก บ้านโนน
กอก หมู่ที่ ๒  
สายโนนกอก 9 (หลัง
โรงเรียนโคกล่ามโนน
กอกฯ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 4.๐๐ เมตร  

ยาว ๘๑๐.๐๐ 
เมตร หนา  ๐.๑๐  
เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - - ๒๘๓,๐๐๐  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๒๓ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านโคกล่าม  
หมู่ที่ ๓ (โคกลา่ม–ล าห้วย
ลึก-บ่อขยะ) 
สายโคกล่าม 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว 1,740.๐๐
เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - 522,000 - - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๒๔ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ ๕ (ทิศเหนือ) 
สายหนองขาม 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๓.๕๐ เมตร 

ยาว  ๒๔๔.๐๐ 
เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร  

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - 52,๐๐๐ 
 

- จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๒๕ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ ๕ (วัดเก่า– ทิศ
ตะวันออก) 
สายหนองขาม 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑,๑๓๓.๐๐ 
เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร  

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- ๒๔๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  108 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๒๖ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านโนนชาด  

หมู่ที่ ๖ สายหนองขาม 5 
(หนองขาม – โนนชาด
(ผ่านโคกอีโดก)) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว 2,110.๐๐ 

เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร  

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - 
 

738,000 - - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๒๗ โครงการปรับปรุงดิน 

ลงหินคลุก บ้านห้วยม่วง 

หมู่ที่ ๗ สายห้วยม่วง 3 

(ห้วยม่วง-โนนชาด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว 140.๐๐ เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร  

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - 49,000  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๒๘ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านหลักด่าน  

หมู่ที่ ๙ (ซอยร่วมใจ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว  ๘๘.๐๐ เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- ๓๐,๐๐๐ - -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๒๙ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านหลักด่าน  

หมู่ที่ ๙ (ทิศเหนือวัด-นา
พ่อเสริม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕.๐๐ เมตร  

ยาว  ๗๑๘.๐๐ 
เมตร  

หนา ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๓๐ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านหลักด่าน  

หมู่ที่ ๙ (ซอยวันเฉลิม) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๖.๐๐ เมตร 

ยาว ๖๐.๐๐ เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - - ๒๕,๐๐๐ จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๓๑ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านหันน้อย 
หมู่ที่ ๑๐ (รอบบา้นทิศ
ตะวันออก–ข้าง รร.) 
สายหันน้อย 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  ๕.๐๐ เมตร   
ยาว ๔๖๐.๐๐ 
เมตร  

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- ๑๖๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๓๒ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านหันน้อย 
หมู่ที่ ๑๐ สายหันน้อย 6  
(ซอยบ้านนางหนูภาร) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  ๓.๐๐ เมตร   
ยาว 67.๐๐ เมตร  

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - 12,000 - - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๓๓ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านหันน้อย 
หมู่ที่ ๑๐ สายหันน้อย 8   
(ซอยนายไสวอ่อนโสภา) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  ๓.๐๐ เมตร   
ยาว ๑๔๔.๐๐ 
เมตร  

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - 26,000 - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๓๔ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านโคกกุง  
หมู่ที่ ๑๑ สายโคกกุง 7   
(สายห้วยทรายตอนบน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๒๕๓.๐๐ 
เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

 - - - 77,000 จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  111 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๓๕ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑๒  
สาย หนองหญ้าปล้อง 5 

(จากรอบบ้านทิศใต้) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ลงดิน กว้าง ๗.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๑๘.๐๐ 
เมตร 
หนา ๐.4๐ ม. 
หินคลุก กว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๑๘.๐๐ 
เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๓๘๗,๐๐๐ - - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๓๖ โครงการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก บ้านใหม่
สามัคคี หมู่ที่ ๑๔  
สายใหมส่ามัคคี 8  
(จากปู่ตา-ล าห้วยลึก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๔.๐๐  เมตร 

ยาว  ๑,๐๑๐.๐๐  
เมตร  หนา ๐.๑๐ 

เมตร(ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - - - - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๓๗ โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก หมู่ ๒ บ้าน
โนนกอก สายโนนกอก 
12   (จากแยกหนองไห-
บ่อขยะ/โคกล่าม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  4 เมตร    
ยาว   1,150  เมตร  
สูง    ๐.๖๐  เมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - 170,000 - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  112 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๓๘ โครงการปรับปรุงถนนดิน

ลงหินคลุกหมู่ ๔ บ้าน
หนองแปน สายหนอง
แปน 10 (จากแยกนาพ่อ
ใย–หนองบัวนาค) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 5  เมตร 

ยาว ๑,๔๕๐ เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร  

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
 

- 4๓5,๐๐๐ - -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๓๙ โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก หมู่ ๔ บ้าน
หนองแปน 

สายหนองแปน 12 (จาก
นาพ่อบุญ-ป่าช้าบ้านใหม่
สามัคคี) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๔  เมตร 

ยาว ๙๒๑ เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร  

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - 222,000 -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

๔๐ โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกหมู่ ๔ บ้าน
หนองแปน (จากนาพ่อ
อรุณ – นาพ่อพรมมา) 
สายหนองแปน 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 5  เมตร 

ยาว ๕๙๒ เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร  

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - 187,000  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  113 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
41 โครงการปรับปรุงถนนดิน

ลงหินคลุก หมู่ ๘  บ้าน
โนนเพ็ก (บ้านโนนเพ็ก–
บ้านหนองแวงโคตร) 
สายหนองแวงโคตร 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  5.00  เมตร 

ยาว ๑,๔๕๖  เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - 457,000 - - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกหมู่ ๘ บ้านโนน
เพ็ก (ซอยอยู่ดี) 
สายโนนเพ็ก 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  ๓.00  เมตร 

ยาว  ๘๗   เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - ๑๐,๐๐๐ - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

42 

* 
โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก หมู่ ๙ บ้าน
หลักด่าน (ซอยร่วมใจ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 2.50เมตร  

ยาว  80 เมตร  

หนา ๐.๑๐  เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

33,000 - 
 

- - - จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  114 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
44 โครงการปรับปรุงถนนดิน

ลงหินคลุก หมู่ ๑๐ บ้าน
หันน้อย (ข้างวัด – ล า
ห้วยแอก) 
สายหันน้อย 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  ๕  เมตร 

ยาว   ๑๒๐  เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๔,๐๐๐ -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก หมู่ ๑๑  
บ้านโคกกุง  

(โคกกุง – หนองเลิงเบน) 
สายโคกกุง 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  ๕  เมตร 

ยาว   ๑,๓๐๐  
เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

๑๔๙,๐๐๐ - - -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก หมู่ ๑๑  
บ้านโคกกุง  ถนนลาดยาง
บ้านโคกล่าม-ถนนโคก
ล่าม 14) 
สายโคกกุง 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  5  เมตร 

ยาว 1,068  เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - ๑๘๕,๐๐๐ 

 
 จ านวนถนนดิน

ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  115 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
47 โครงการปรับปรุงถนนดิน

ลงหินคลุก หมู่ ๑๒ บ้าน
หนองหญ้าปล้อง (วัดศรี
ทองฯ-บ้านหนองแวง
โคตร)  
สายหนองแวงโคตร 9 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง   ๕  เมตร 

ยาว   ๑,๗๙๗  
เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๒๐๖,๐๐๐ -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก หมู่ ๑๒ บ้าน
หนองหญ้าปล้อง (คสล.
ทิศเหนือ-โคกสาธารณะ) 
สายหนองหญ้าปล้อง 1  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง   ๕  เมตร 

ยาว   ๗๐๓ เมตร   

หนา ๐.๑๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - ๘๑,๐๐๐  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ ๒ บ้านโนนกอก 

(แยกนานายส ารวย-นา
นายเคน ผาดนอก) 
สายโนนกอก 14 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  ๓ เมตร    

ยาว   ๒๐๐  เมตร  

สูง    ๐.๖๐  เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- ๑๕,๐๐๐ 

 
- -  จ านวนถนนดิน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  116 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
50 โครงการก่อสร้างถนนดิน 

หมู่ ๔ บ้านหนองแปน   
(ช่วงบ้านพ่อหมื่น(บ้าน
ท้องถิ่นไทย) – นาพ่อ
ต่วน) สายหนองแปน 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๖  เมตร    

ยาว ๖๐๐  เมตร  

สูง ๐.๖๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- ๘๗,๐๐๐ - -  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก  
(จากต้นตาล – นานาย
ประชา กดนอก) 
สายโนนเพ็ก 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว 1,365 เมตร  
หนา ๑.๕๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

๙๓,๐๐๐ - - -  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก  
(จาดข้างบริษัทไทยสมัย –
บ้านอุ่มจาน) 
สายโนนเพ็ก 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๗๘๐ เมตร  
หนา ๑.๕๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๒๓๔,๐๐๐ -  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  117 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
53 โครงการก่อสร้างถนนดิน  

หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก  
(จาดมิตรภาพ–ถนนโคกปา่
ช้า) สายโนนเพ็ก 13 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว 497เมตร  
หนา ๑.๕๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - ๖๖,๐๐๐  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก  
(สายร้านรีไซเคิล–บ้านโนนงิ้ว) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๕  เมตร  
ยาว 620 เมตร 

หนา ๑.๕๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - - 75,๐๐๐  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  118 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
55 โครงการก่อสร้างถนนดิน  

หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย   
(นานายบุญตา-สามแยก- 
ล าห้วยบ่อ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  ๔   เมตร   
ยาว  ๑,๘๐๐ เมตร  

สูง ๐.๖๐ เมตร  

พร้อมวางท่อ ๓ จุด 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ - - -  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง 

(สามแยกพ่อเถิง-ล าห้วย
โจด) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  ๔   เมตร   
ยาว  ๕๗๒ เมตร  

สูง ๑.๐๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

๙๐,๐๐๐ - - -  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง 

(ป่ายูคาลิปฯ-ล าห้วยบ่อ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  ๖   เมตร   
ยาว  ๑,๕๗๕ เมตร  

สูง ๑.๐๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
 

- ๓๗๘,๐๐๐ 
 

- -  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  119 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
58 โครงการก่อสร้างถนนดิน  

หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี

(สายถนน ลาดยาง-ล า
ห้วยลึก/ช่วงนานายหมื่น) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง ๔  เมตร  

ยาว  ๔๒๐ เมตร  

หนา  ๐.๖๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

๔๐,๐๐๐ - - -  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ  
หมู่ ๑๔ บ้านใหมส่ามัคคี  
(ปู่ตา – ถนนด า) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง   ๔  เมตร 

ยาว  ๘๑๙  เมตร   

หนา ๐.๖๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- ๗๙,๐๐๐ - -  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงถนนดิน  
หมู่ ๑๓ บ้านหนองแวง
โคตร 

(สายบ้านหนองแวงโคตร 
– โคกสาธารณะ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

- ช่วงที่ ๑  กว้าง ๕  ม.  
ยาว  ๕๑๕ ม. สูง ๐.๘๐ ม. 
- ช่วงที่ ๒  กว้าง ๕ ม.  
ยาว  ๓๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. 
- ช่วงที่ ๓  กว้าง ๕  ม.  
ยาว  ๑๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. 
พร้อมวางท่อ Ø ๐.๖๐X๗ 
ท่อน 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

๑๔๐,๐๐๐ - - -  จ านวนถนนดิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  120 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
61 โครงการซ่อมแซมผิว

จราจร ถนน คสล.ถนน
หินคลุก และถนนดิน 
ปรับเกรดถนนภายใน
หมู่บ้านและถนนเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๑ - 

๑๔  ต าบลหนองแวงโสก
พระ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ถนนภายใน
หมู่บ้าน/ถนนเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน 
๑๔ หมู่บ้าน 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 จ านวนถนนท่ี
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

62 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ ๑
บ้านหนองแวงโสกพระ 

(ช่วงโปร่งแดง) 

เพื่อส าหรับกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในพื้นที่
การเกษตร 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- ๔๕๐,๐๐๐ - -  จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตลอดป ี

 

กองช่าง 

63 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น  
หมู่ ๙ บ้านหลักดา่น 

(ช่วงนาพ่อเรียน) 

เพื่อส าหรับกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในพื้นที่
การเกษตร  

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๔๕๐,๐๐๐   จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
64 ก่อสร้างถนนน้ าล้น 

หมู่ ๙ บ้านหลักดา่น 

(ข้ามล าห้วยแอก) 

เพื่อส าหรับกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในพื้นที่
การเกษตร  

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- -  ๔๕๐,๐๐๐  จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย     

(ฝายน้ าลาดบ่อตะครอง) 

เพื่อส าหรับกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในพื้นที่
การเกษตร  

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๔๕๐,๐๐๐   จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย     
(ฝายน้ าลาดล าห้วยบ่อ) 

เพื่อส าหรับกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในพื้นที่
การเกษตร  

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - - ๔๕๐,๐๐๐  จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย     

(ฝายน้ าลาดล าห้วยโจด) 

เพื่อส าหรับกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในพื้นที่
การเกษตร 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - - ๔๕๐,๐๐๐  จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนน้ าล้น  
หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี
(หนองไห:นานายหนุน/
นางล าดวน) 

เพื่อส าหรับกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในพื้นที่
การเกษตร  

๑ แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๔๕๐,๐๐๐ -  จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
69 ก่อสร้างถนนน้ าล้น  

หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคค ี

(ล าห้วยไห-ล าห้วยลึก)  

เพื่อส าหรับกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในพื้นที่
การเกษตร  

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - - ๔๕๐,๐๐๐  จ านวนฝายน้ า
ล้นท่ีได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรตลอดป ี
 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. แบบรางเปดิ ฝาตระ
แกรง หมู่ ๑ บ้านหนอง
แวงโสกพระ  

(ถนนข้างศาลาแดง) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑,๒๙๖,๐๐๐ 

 
-  จ านวนร่อง

ระบายทีไ่ด้
มาตรฐาน  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. แบบรางเปดิ ฝาตระ
แกรง หมู่ ๑ บ้านหนอง
แวงโสกพระ (ซอยสุเทพ) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑,๒๙๖,๐๐๐ 

 
-  จ านวนร่อง

ระบายทีไ่ด้
มาตรฐาน  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. แบบรางเปดิ ฝาตระ
แกรง หมู่ที่ ๒ บ้านโนน
กอก (กลางหมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑,๓๕๐,๐๐๐ -  จ านวนร่อง
ระบายทีไ่ด้
มาตรฐาน  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
73 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 

คสล. แบบรางเปดิ ฝาตระ
แกรง หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง
แปน (สายกลางบ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑,๕๓๕,๐๐๐ -  จ านวนร่อง
ระบายทีไ่ด้
มาตรฐาน  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. แบบรางเปดิ ฝาตระ
แกรง หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง
ขาม (รอบหมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑,๕๓๕,๐๐๐ -  จ านวนร่อง
ระบายทีไ่ด้
มาตรฐาน  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. แบบรางเปดิ ฝาตระ
แกรง หมู่ ๖ บ้านโนนชาด 

(เรียบถนนลาดยาง) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๒,๐๓๐,๐๐๐ -  จ านวนร่อง
ระบายทีไ่ด้
มาตรฐาน  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. แบบรางเปดิ ฝาตระ
แกรง หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก 

(หน้า รพ.สต.หนองแวง
โสกพระ) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๓๙๗,๐๐๐ -  จ านวนร่อง
ระบายทีไ่ด้
มาตรฐาน  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
77 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 

คสล. แบบรางเปดิ ฝาตระ
แกรง หมู่ ๙  บ้านหลัก
ด่าน (สายกลางบ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑,๐๗๐,๐๐๐ -  จ านวนร่อง
ระบายทีไ่ด้
มาตรฐาน  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. แบบรางเปดิ ฝาตระ
แกรง หมู่ ๑๓ บ้านหนอง
แวงโคตร (สายกลางบ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- ๘๑๐,๐๐๐ - -  จ านวนร่อง
ระบายทีไ่ด้
มาตรฐาน  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. แบบรางเปดิ ฝาตระ
แกรง หมู่ที่ ๑๔  บ้านใหม่
สามัคคี (สายกลางบ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๙๑๕,๐๐๐ -  จ านวนร่อง
ระบายทีไ่ด้
มาตรฐาน  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

80 ปรับปรุงซ่อมแซมร่อง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๓ 
บ้านโคกล่าม 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- ๑๐๐,๐๐๐ - -  จ านวนร่อง
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม  

สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
81 วางท่อระบายน้ า 

หมู่ ๔ บ้านหนองแปน 

(ซอยประชาสามัคคี) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 
 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๔๕๐,๐๐๐ -  จ านวนท่อ
ระบายน้ า 

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

82 วางท่อระบายน้ า 

หมู่ ๖ บ้านโนนชาด 

(ซอยพอเพียง) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก 

หมู่บ้าน 
 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๔๕๐,๐๐๐ - - -  จ านวนท่อ
ระบายน้ า 

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโนน
กอก 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 
 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- ๕๐๐,๐๐๐ - -  จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาดทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
84 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)บ้านหนองแวงโสก
พระ หมู่ที่ 1 (ทางแยก
ถนนด า)สายหนองแวง
โสกพระ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกวา้ง. 5 เมตร 
ยาว 735 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่น้อยกวา่ 
3675 ตรม.(ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด) 

- 2,205,000    จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

85 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)บ้านโนนกอก หมู่ที่ 
2 (สายหนองไห) 
ขก.2046 ต าแย-โนน
กอก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกวา้ง 5เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่น้อยกวา่ 
2,500 ตรม.(ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด) 

- 1,500,000    จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

86 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 
3 สายโคกล่าม 2   
(สี่แยกวัด-ล าห้วยลึก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 5เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 1,000 
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- 600,000    จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
87 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านโนนชาด หมู่
ที่ 6 สายโนนชาด 12 
(รอบบ้านตะวันออก
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 54 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 216 ตรม.(ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- - 126,000 - - จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นโคกล่าม 
หมู่ที่ 3 สายโคกลา่ม 1 
(จากคอนกรีตเดิม-บ่อ
ขยะ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5เมตร 
ยาว 1,757 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 8,785 
ตรม.(ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 5,271,000    จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

89 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นห้วยม่วง 
หมู่ที่ 7 สายห้วยม่วง 2 
(ข้างโรงเรียน – ใหม่
สามัคคี) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 5,200
ตรม.(ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

 3,120,000    จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
90 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นโนนเพ็ก 
หมู่ที่ 8 สายหนองแวง
โคตร 6  (บ้านโนนเพ็ก 
– บ้านหนองแวงโคตร) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว1,556 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 7,780
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- 4,668,000    จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

91 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหลักดา่น 
หมู่ที่ 9 สายหลักด่าน 8 
(รอบหมู่บ้านทิศใต้) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 334 
เมตร หนา0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 1,169 
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- 701,400    จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  129 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
92 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหนองหญา้
ปล้อง หมู่ที่ 12  
สายหนองหญ้าปล้อง 5 
(สายรอบหมู่บา้นทาง
ทิศใต้) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5เมตร 
ยาว 723 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 3,615
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- 2,169,000    จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

93 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหนองแวง
โคตร หมู่ที่ 13 สาย
หนองแวงโคตร 7  
(รอบหมู่บ้านทิศเหนือ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5เมตร 
ยาว 732 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 3,660 
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- - 2,196,000   จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  130 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
94 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหนองหญา้
ปล้อง หมู่ที่ 12   
(รอบหมู่บ้านทางทิศ
เหนือ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5เมตร 
ยาว 39 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 195 ตรม.(ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 127,000 - - จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหันน้อย หมู่
ที่ 10 สาย หันน้อย 2 
(จากถนนลาดยาง – 
สามแยกในหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5เมตร 
ยาว 3,260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 
16,300 ตรม.
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 
 

- 9,780,000 - - - จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  131 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
96 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านหนองแปน 
หมู่ที่ 4  
สายทางหนองแปน 8 
(หน้า รร.หนองแปน-บ้าน
ใหม่สามัคคี) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5    
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
1,000 ตรม.(ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- 600,000    จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

97 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นโคกกุง หมู่
ที่ 11 (แยกบ้านนางค า
แปลง – โคกปา่ชา้
หนองตานา) 

สายโคกกุง 4 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า2,000 
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- 1,200,000    จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  132 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
98 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นใหม่สามัคคี 
หมู่ที่ 14 (รอบหมู่บ้าน
ทิศเหนือ) 

สายใหม่สามัคคี 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

-ปี63 ชว่งที่ ๑   
กว้าง 4 ม.ยาว 180ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 720 ตรม. 
- ปี64 ช่วงที่ ๒   
กว้าง 4 ม.ยาว 258ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 1,032 ตรม. 
 (ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด) 

- - 451,000 619,200 - จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

99 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหนองขาม 
หมู่ที่ 5 (สายรอบ
หมู่บ้านทิศตะวันตก-ทิศ
เหนือหมู่บ้าน) 

สายหนองขาม 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 1,400 
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- 840,000 - - - จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  133 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
100 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหลักดา่น 
หมู่ที่ 9 (ต่อคอนกรีต
เดิมไปหนองแปน) 

สายห้วยม่วง 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 876
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 5,256 
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- - 3,153,000 - - จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

101 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหนองแปน 
หมู่ที่ 4 (สายหนองแปน 
– ล าห้วยม่วง) 

สายห้วยม่วง 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 520 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 3,500 
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- - 1,872,000 - - จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  134 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
102 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นโนนเพ็ก 
หมู่ที่ 8 (หน้าบา้นนาง
รัตน์) สายหนองแวง
โคตร 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 750 
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- 450,000    จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นโนนเพ็ก 
หมู่ที่ 8 (รอบหมู่บ้าน
ทิศตะวันตก) 

สายโนนเพ็ก 5 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 550 
เมตร หนา0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 2,200 
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

-  1,320,000   จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  135 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
104 โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ า (ธนาคารน้ าใต้
ดินระบบปดิ) หมู่ 1 บ้าน
หนองแวงโสกพระ 
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

ปี63 ยาว 771 ม. 
ปี 64 ยาว 1,300 ม. 
ปี 65 ยาว 820 ม.. 
จ านวน3 แห่ง(ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

- - 318,000 475,000 348,000 จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายระบบปดิมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 2 
บ้านโนนกอก (ภายใน
หมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ปี63ยาว 280 เมตร 
ปี64ยาว 200 เมตร 
จ านวน2 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

-  120,000 146,000  จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายระบบปดิมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 3 
บ้านโคกล่าม (รอบ
หมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ปี63ยาว 518 เมตร 
ปี64ยาว 400 เมตร 
จ านวน2 แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

-  215,000 208,000  จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  136 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
107 โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายระบบปดิมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 4 
บ้านหนองแปน (ภายใน
หมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ปี62ยาว 428 เมตร 
ปี63 ยาว 790เมตร 
จ านวน 2  แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 
 

- 182,000  334,000  จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายระบบปดิมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 5 
บ้านหนองขาม (ภายใน
หมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ปี62ยาว 290 เมตร 
ปี63ยาว 310 เมตร 
จ านวน1 แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- 122,000  140,000  จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายระบบปดิมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 6 
บ้านโนนชาด (รอบ
หมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ปี62ยาว 160 เมตร 
ปี 64ยาว230 เมตร 
จ านวน2 แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- 70,000  186,000  จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  137 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
110 โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายระบบปดิมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 8 
บ้านโนนเพ็ก (ภายใน
หมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ปี62ยาว 300 เมตร 
ปี62ยาว 650 เมตร 
จ านวน2 แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- 164,000 - 364,000 - จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายระบบปดิมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 11 
บ้านโคกกุง (ภายใน
หมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ปี62ยาว 400 เมตร 
ปี64ยาว200 เมตร 
จ านวน2 แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- 164,000 - 82,000 - จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

112 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน 
หมู่ 7 บ้านห้วยม่วง (ข้าง
โรงเรียน-สระต้นขาม) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ยาว 325 เมตร 
จ านวน1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

- 149,000    จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
113 โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหินคลุก บ้านโคก
ล่าม หมู่ที่ 3 (สายนา
ก านัน-กองขยะ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง. 4 .เมตร 
ยาว 772 เมตร 
 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 309,000    จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

114 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก บ้านโนน
ชาด หมู่ที่ 6 (สายนา
นายทองมี) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 500,000    จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

115 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก บ้านโนน
ชาด หมู่ที่ 6 (สายนา
นายทองสุข) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 500,000    จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
116 โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหินคลุก บ้านโนน
ชาด หมู่ที่ 6 (สายโคกอี
โด่) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง5 เมตร ยาว 
1,370 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 686,000    จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

117 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) สองข้างทาง 
บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 
(ภายในหมู่บา้น) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้างข้างละ 
1.50 เมตร ยาวข้าง
ละ 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 1,500ตรม.
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- 900,000    จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

118 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกพร้อม
ขยายไหล่ทาง บา้นนอง
แปน หมู่ที่ 4 (สายบา้น
หนองแปน-หนองบัว
นาค) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง. 5 เมตร ยาว 
773เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 300,000    จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
119 โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหินคลุก บ้านหัน
น้อย หมู่ที่ 10 (สาย
นายนายบุญตา – นาย
นายสงัคม) 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

 กว้าง. 5 เมตร  
ยาว 1,200เมตร 
 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 600,000    จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

120 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านโนน
เพ็ก หมู่ 8  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดอุปโภค-
บริโภค 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

  100,000   จ านวนระบบ
น้ าประปาทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาดทั่วถึง 
 

กองช่าง 

121 โครงการปรับปรุงถนน
ดิน บา้นหันน้อย หมู่ที่ 
10 (สายนางรัชนี – 
นานางกลม) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

 กว้าง. 5 เมตร  
ยาว 1,200เมตร 
 (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 600,000    จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
122 โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหินคลุก บ้านโคก
กุง หมู่ที่ 11 (สายถนน
มิตรภาพ – นานางตา) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง. 4 เมตร  
ยาว 1,500เมตร 
 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 600,000    จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

123 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก บ้านโคก
กุง หมู่ที่ 11 (สายล า
ห้วยลึก – ทางโค้งเข้า
บ้านโคกล่าม) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง. 4 เมตร  
ยาว 1,500เมตร 
 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 600,000    จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

124 โครงการปรับปรุงถนน
ดินยกระดับ บ้านโคกกุง 
หมู่ที่ 11 (หนองห้วย
ทรายตอนบน – นานาง
แดง) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง. 4 เมตร  
ยาว 750เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- 300,000    จ านวนถนน
ดินเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง/
หน่วยงา
นอ่ืนที่

เก่ียวข้อง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
125 ปรับปรุงผิวทางพารา

แอสฟักร์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนกอก 
(เส้นโนนกอง 7)จาก
สามแยกบา้นนายดนตรี 
– สุดถนนรั้วโรงเรียน
บ้านโคกล่ามโนนกอง
สามัคค ี

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 234เมตร 
หนา 5 เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 936 ตรม.(ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- 424,000     จ านวนถนน 
ยางพาราที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

126 ปรับปรุงผิวทางพารา
แอสฟักร์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองแปน หมู่ 4 
(เส้นบา้นหนองแปน – 
ถนน คสล.หนองบัว
นาค) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 640 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 3,200 ตรม.
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 1,155,000 -  จ านวนถนน 
ยางพาราที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  143 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
127 โครงการก่อสร้างระบบ

น้ าประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองแวงโสกพระหมู่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง  
 (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - - 148,000 - มีระบบประปา
ในหมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปานหมู่บ้าน บ้าน
โนนเพ็ก หมู่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง  
 (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 148,000 -  มีระบบประปา
ในหมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน บ้าน
ดักด่าน หมู่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ าไว้
อุปโภคบรโิภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง  
 (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 148,000 -  มีระบบประปา
ในหมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด
จ านวน๑แห่ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  144 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
130 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหนองแวง
โสกพระ หมู่ 1 (ซอย
ร่มเย็น) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00ม. 
ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 800 
ตรม.(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- - 496,000  -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

131   โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหนองแวง
โสกพระ  

หมู่ 1 (ซอยอ่อนนุช) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 200 
ตรม. (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- - 124,000  -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  145 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
132    โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหนองแวง
โสกพระ หมู่ 1 (ซอยสุข
ใจ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
400 ตรม. (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 248,000  -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สาย บา้นหนอง
แวงโสกพระ หมู่ 1 
(จาก รร.บ้านหนองแวง
โสกพระ – ดอนปูต่า) 

สายหนองแวงโสกพระ4 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 
100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 400 
ตรม. (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- - 248,000  -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  146 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
134 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านาโนนกอก 
หมู่ 2 (นานายค าเรือน) 
สายทางโนนกอก 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 60.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
240 ตรม. (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 148,800 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านโคกล่าม หมู่ 
3 (ซอยสุขสวัสดิ์ จาก 
คสล.เดิม – บ้านนาง
ทองแดง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
320 ตรม. (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 198,400 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  147 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
136 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านโคกล่าม หมู่ 
3 (คุ้มชัยมงคล จาก
ถนนคสล.เดิม – บ้านนาย
บุญถิ่น) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
200 ตรม. (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 124,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านโคกล่าม หมู่ 
3 (ซอยชัยพิพัฒน์ชัย
เจริญ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
200 ตรม. (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 124,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  148 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
138 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นโคกล่าม 
หมู่ 3 (ซอยบ้านนาย
เคน) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 200 
ตรม. (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- - 124,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหนองแปน 
หมู่ 4 (บ้านหนองแปน 
– บ.ใหม่สามัคคี) 
สายหนองแปน 8 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 4,000 
ตรม. (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

-  2,480,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  149 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
140 โครงการขยายถนนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านโนนเพ็ก หมู่ 
8 (กลางหมู่บ้าน – บ้าน
นางรัตน์)  
สายหนองแวงโคตร 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 53 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 159 ตรม. 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  98,500 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านโนนเพ็ก หมู่ 
8 (ซอยอยู่ดี – รอบ
หมู่บ้านตะวันตก) 
สายโนนเพ็ก 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 45 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 135 ตรม. 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  83,700 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านโนนเพ็ก หมู่ 
8 (ซอยอยู่สุข) 
สายโนนเพ็ก 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 40 เมตร     
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 120 ตรม. 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  74,400 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  150 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
143 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหลักดา่น 
หมู่ 9 (เส้นรอบหมู่บ้าน
ทิศใต้) 
สายทางดักด่าน 4 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 
400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 1,600 
ตรม. (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- - 992,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหลักดา่น 
หมู่ 9 (เส้นตะวันออก
วัด – ล าห้วยแอก) 

สายทางดักด่าน 7 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 
600.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 2,400 
ตรม. (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- - 1,488,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  151 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
145 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหันน้อย หมู่ 
10 (ซอยบ้านนายฮุ้) 
สายหันน้อย 11 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 320 
ตรม. (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- - 198,400 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

146 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหันน้อย หมู่ 
10 (แยกหมู่บ้าน –ภู
ดิน)  
สายหันน้อย 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 
150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 
750.00 ตรม. 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 448,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  152 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
147 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านหันน้อย หมู่ 
10 (ซอยบ้านแม่ทวีป) 
สายหันน้อย 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 
150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 600 
ตรม. (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- - 372,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านหันน้อย หมู่ 
10 (ซอยน้ าประปา) 
สายหันน้อย 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 
150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 600 
ตรม. (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- - 372,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  153 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
149 โครงการก่อสร้างถนน

ดินยกระดับ บ้านโคกกุง 
หมู่ 11 (จากบ้านนาย
เถิง – ถนนมิตรภาพ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5  
เมตร ยาว 690 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 3,450 
ตรม. (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- - 969,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

150 โครงการขยายถนนดิน
ยกระดับ บา้นใหม่
สามัคคี หมู่ 14 (จาก
ถนนโคกปา่ชา้ – บา้น
หนองแปน) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5.00 เมตร    
ยาว 810 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 241,000 -  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  154 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
151 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านหนองแวง
โคตร หมู่ 13 (เส้นรร.
หนองแวงโสกพระ -ดอน
ปู่ตา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 
150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 600.
ตรม. (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- -  372,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านใหมส่ามัคคี 
หมู่ 14   (ซอยทิพวรรณ 
–รอบหมู่บ้านทิศใต้) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
320.ตรม. (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 198,400 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  155 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
153 โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหินคลุก บ้านโนน
กอก หมู่ 2 (เส้นทิศ
ตะวันออกวัด) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 300.00 
เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 150,000 -  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

154 โครงการขยายปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก บ้าน
โนนกอก หมู่ 2 (เส้น
แยกบ่อน้ าบาดาล–บ.
โคกล่าม) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5.00 เมตร    
ยาว 810 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 241,000 -  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

155 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก บ้านโนน
กอก หมู่ 2 (ต่อถนนหิน
คลุกเดิม – ถนนน้ าล้น
ผ่าน) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 100.00 
เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 50,000 -  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  156 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
156 โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหินคลุก บ้าน
หนองแปน หมู่ 4 (เส้น
แยกนาพ่อรุณ – ถนน
ด าหนองบัวนาค) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5.00 เมตร    
ยาว 1,395 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 519,000 -  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

157 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก บ้าน
หนองแปน หมู่ 4 (เส้น
นาพ่อใย – ปา่ชา้บา้น
ใหม่สามัคคี) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5.00 เมตร    
ยาว 588 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 219,000 -  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

158 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก บ้าน
หนองแปน หมู่ 4 (เส้น
สามแยกห้วยม่วง – ปา่
ช้าบา้นใหม่สามัคคี) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5.00 เมตร    
ยาว 570 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 212,000 -  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  157 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
159 โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหินคลุก บ้านห้วย
ม่วง หมู่ 7 (เส้นรอบ
บ้านทิศตะวนัออก) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 100,000 -  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

160 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านห้วยม่วง 
หมู่ 7 (เส้นคูล าห้วยม่วง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 5.00 เมตร    
ยาว 1,050 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 391,000 -  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

161 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านโนนเพ็ก 
หมู่ 8 (เส้นบา้นโนนเพ็ก 
– บ้านโนนเมือง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 5.00 เมตร     
ยาว 1,350 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 502,000 -  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  158 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
162 โครงการปรับปรุง

ยกระดับถนนดินลงหิน
คลุก บ้านโคกกุง หมู่ 11 
(เส้นถนนลาดยาง-สาม
แยกหนองเลิงเบ็น -โคก
ล่าม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 5 เมตร         
ยาว 1,360 เมตร 

สูง 0.1 เมตร 
 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 506,000 -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

163 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินลูกรัง บ้านโคกกุง 
หมู่ 11 (เส้นถนนลาดยาง 
– ห้วยทรายตอนบน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 5.00 เมตร     
ยาว 495 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 184,000 -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

164 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินลูกรัง บ้านโคกกุง 
หมู่ 11 (เส้นสามแยกนา
นางทองดา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 600.00เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 300,000 -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
165 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่
ที1่2 สาย หนองหญ้า
ปล้อง 4 (ขก.ถ.213-01)
ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง 
– บ้านวังโพน อ.บัวลาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ปี63ขนาดกว้าง.5.๐๐ ม. 
ยาว 170.๐๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 850.00 ตรม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 
ปี64ขนาดกว้าง.5.๐๐ ม. 
ยาว 1,300.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
6,500.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

- - 510,000 4,920,000
. 

- จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่น 

166 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่
ที1่2 สาย หนองหญ้า
ปล้อง 7 (ขก.ถ.213-02)
ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง 
– สถานีรถไฟศาลาดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ปี63ขนาดกว้าง.5.๐๐ ม. 
ยาว 170.๐๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 850.00 ตรม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 
ปี64ขนาดกว้าง.5.๐๐ ม. 
ยาว 1,200.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ ไม่
น้อยกว่า 6,000.00ตรม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

- - 510,000 4,540,000
. 

- จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

167 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ 12 (เส้นแยกสี่

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ

กว้าง 5.00 เมตร    
ยาว 485 เมตร 
 หนา 0.10 เมตร 

- - 180,000 -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

บ้านผช.เชฐ – นาพ่อรวย) ลดอุบัตเิหต ุ (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

อุบัติเหต ุ

 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
168 โครงการปรับปรุงถนนดิน

ลงหินคลุก บ้านหนองแวง
โคตร หมู่ 13 (เส้นบ้าน
หนองแวงโคตร – ป่าช้า
โนนเพ็ก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 
เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 1,000,000 -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

169 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านหนองแวง
โคตร หมู่ 13 (เส้นแยก
หมู่บ้านทิศเหนือ – ล า
ห้วยกุดปลาจ่อย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 4 เมตร         
ยาว 430 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 128,000 -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

170 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านใหม่
สามัคคี หมู่ 14 (สาย
บ้านใหม่สามคัคี – ล า
ห้วยลึก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง 5 เมตร         
ยาว 1,010 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 376,000 -  จ านวนถนนดิน
ลงหินคลุก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
171 ปรับปรุงผิวทางพารา

แอสฟักร์ติกคอนกรีต 
บ้านโนนชาด หมู่ 6 
(เส้นบา้นพ่อต่อม – 
บ้านพ่อเงาะ) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 640.
เมตร หนา0.04 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
3,200ตรม.(ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 
 

- - 11,500,000 -  จ านวนถนน 
ยางพาราที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

172 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า คสล.แบบ
รางเปิดฝาตระแกรง 
บ้านโคกกุง หมู่ 11 
(ภายในหมู่บา้น) 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 170,000 -  จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกไม่
อุดตัน ไม่ส่งกลิ่น
เหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  162 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
173 โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายระบบปิดมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดนิภายใน
หมู่บ้าน บ้านหันน้อย 
หมู่ 10   

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 170,000 -  จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกไม่
อุดตัน ไม่ส่งกลิ่น
เหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

174 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายระบบปิดมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดนิภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแวง
โคตร หมู่ 13   

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้าน 

1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 170,000 -  จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกไม่
อุดตัน ไม่ส่งกลิ่น
เหม็นก่อความ
ร าคาญ 

กองช่าง 

175 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามล าห้วยแอก 
บ้านหันน้อย หมู่ 10 
(ตะวันออกวัด) 

เพื่อให้ประชาชน
มีสะพานข้ามล า
ห้วยในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 1,000,000 -  จ านวน
สะพานทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
สะพานข้าล าห้วย
ท าให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  163 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
176 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นโนนกอก 
หมู่ 2 (ทิศใต้หมู่บ้าน- 
บ.ใหม่สามัคคี) 
สายทางใหม่สามัคคี 7 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 30.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมี
ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 120 
ตรม. (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- - 74,400 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

177 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นโนนกอก 
หมู่ 2 (เส้นรอบหมู่บ้าน
ทิศเหนือ จากถนน คสล
เดิม-ถนนเชื่อมต่อ
หมู่บ้าน) 
สายทางใหม่สามัคคี 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.00
เมตรยาว 250.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
1,000 ตรม. (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- - 620,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  164 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
178 โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหินคลุก บ้านโนน
ชาดหมู่ 6 (เส้นทิศ
ตะวันตกนาพ่อทองมี – 
นาพ่อสุด) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5.00 เมตร     
ยาว 1,300 เมตร 

 หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- -  

387,400 

-  จ านวนถนน
ดินลงหินคลุก
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

179 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นโนนเพ็ก 
หมู่ 8 (เส้นจากบา้นนาง
รัตน์ – บ้านโนนเมือง) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5.00
เมตรยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
1,000 ตรม. (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 620,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  165 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
180 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางผิวทาง
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านโนนชาด หมู่ 6 
(จากบ่อขยะ – บา้น
ห้วยม่วง) 
สายโนนชาด 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร  ยาว 3,033 
เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
45,000 ตรม.(ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- - - 8,100,000  จ านวนถนน 
ยางพาราที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

181 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทาง
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านห้วยม่วง หมู่ 7 
(บ้านห้วยม่วง – บา้น
หลักด่าน) 
สายห้วยม่วง 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร  ยาว 1,850 
เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
.12,950ตรม.(ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- -  

6,915,000 

-  จ านวนถนน 
ยางพาราที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
182 โครงการก่อสร้างถนนน้ า

ลาดล าห้วยแอก บ้านหลัก
ด่าน หมู่9 (ฝายน้ าลาด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

 (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 450,000 -  จ านวนถนน 
ยางพาราที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

183 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านหันน้อย 
หมู่ 10 (เส้นรอบโรงเรียน 
– ทิศตะวันนออก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 190.00 
เมตร หนา 0.10 
ตรม.(ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- - 95,000 -  จ านวนถนน 
ยางพาราที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

184 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านโคกกุง 
หมู่ 11 (เส้นแยกหนอง
เลิงเบ็น – นานางทองดา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 
1,000.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- -  
500,000 

-  จ านวนถนน 
ยางพาราที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  167 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
185 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นโคกกุง หมู่ 
11 (คสล.เดิม – หนอง
เลิงเบ็ญ) 

สายโคกกุง 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5.00
เมตรยาว 
1,300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณงาน
ไม่น้อยกว่า 6,500 
ตรม. (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- - 3,900,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

186 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บา้นหนองแวง
โคตร หมู่ 13 (ทิศ
ตะวันตกจากลาดยาง – 
ถนนรอบหมู่บ้าน) 
 สายหนองแวงโคตร 9 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 5.00
เมตรยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
1,000 ตรม. (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 620,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  168 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
187 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านโคกล่าม  
หมู่ 3 (เส้น ซอยบ้านพ่อ
บุญช่วย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนในการสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ขนาดกว้าง 3.00
เมตรยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 
150 ตรม. (ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

- - 93,000 -  จ านวนถนน 
คสล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนใน
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

188 โครงการก่อสร้างอาคาร
กองช่าง 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 100,000   จ านวนอาคาร
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การบริการ
ประชาชนรวดเร็ว
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
189 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้านบ้านหนอง
ขาม หมู่ 5และบ้านดัก
ด่านหมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดอุปโภค-
บริโภค 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

 100,000    จ านวนระบบ
น้ าประปาทีไ่ด้

มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค-บริโภคที่

สะอาดทั่วถึง 
 

กองช่าง 

190 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนตามแบบ สถ.ศพด. 
1 จ านวน 1 หลัง 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เรียนตามแบบ สถ.
ศพด.1 

จ านวน 1 หลัง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - - 2,000,000 - จ านวนอาคาร
เรียนที่ด้าตร
ฐาน 

-นักเรียน ศพด.มี
อาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐาน 
บรรยากาศใน
ห้องเรียนน่าเรียนน่า
สอน 

กอง
การศึกษา 

191 โครงการซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น บ้านโคกล่าม หมู่ 3 

 

เพื่อซ่อมแซมฝายน้ า
ล้นให้ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้อุปโภค-บริโภคและ
ไว้ใช้ในการเกษตรบ้าน
โคกล่าม หมู่ที ่3 

จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - - 250000 - จ านวนฝายน้ า
ล้นไดม้าตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้อุปโภค-บริโภค
และไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 

192 โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายระบบปิดมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 14 
บ้านใหม่สามัคคี (ภายใน
หมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ยาว 637 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - - 357,000 - จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  170 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ ปรับปรุงระบบกรอง

น้ าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔  
บ้านหนองแปน 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดอุปโภค-
บริโภค 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ -  จ านวนระบบ
กรองน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาดทั่วถึง 
 

กองช่าง 

๒ ติดตั้งเครื่องกรองน้ า
ระบบประปา หมู่ที่ ๖  

บ้านโนนชาด 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดอุปโภค-
บริโภค 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ -  จ านวนระบบ
กรองน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาดทั่วถึง 
 

กองช่าง 

๓ ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ ๑ – ๑๔    
ต าบลหนองแวงโสกพระ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดอุปโภค-
บริโภค 

ซ่อมแซมระบบ
ประปาและท่อส่งท่ี
ช ารุดภายในต าบล
หนองแวงโสกพระ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวนระบบ
ประปาท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค-บริโภคท่ี
สะอาดท่ัวถึง 
 

กองช่าง 

๔ จัดซ้ือวัสดุส าหรับติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทุก
หมู่บ้านในเขตต าบลหนอง
แวงโสกพระ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
และปลอดภัย 

จุดท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทุกหมู่บ้านในต าบล
หนองแวงโสกพระ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวนวัสดุ
ส าหรับ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนสะดวก 
และปลอดภยัในการ
สัญจรไปมาในเวลาค่ า
คืน 
 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่๒ :   การพัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
5 โครงการขุดเจาบ่อบาดาล 

บ้านห้วยม่วง หมู่ 7 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดอุปโภค-
บริโภคและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

- - 435,000 -  จ านวนบ่อ
บาดาลทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้น้ า
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาดทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

6 โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายระบบปิดมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 10 
บ้านหันน้อย (ภายใน
หมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ยาว 527 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - - 295,000 - จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

กองช่าง 

7 โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายระบบปิดมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 12 
บ้านหนองหญ้าปลอ้ง 
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ยาว 892 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - - 500,000 - จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

กองช่าง 

8 โครงการกอ่สร้างร่อง
ระบายระบบปิดมีระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 13 
บ้านหนองหญ้าปลอ้ง 
(ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังและระบายน้ า
เสียออกจาก
หมู่บ้าน 

ยาว 892 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - - 500,000 - จ านวนร่อง
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น   172 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ➢ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมคา่ย

เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
กลุ่มเยาวชนรู้จัก
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑ ครั้ง/ป ี ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 55,000 จ านวนเยาวชน
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 
 
 

มีธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดตี่อ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๒ โครงการปลูกป่าและ
อนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อ
เฉลิมพระเกียรตฯิ 
 

เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ในท่ีสา
ธารณ ประโยชน์และ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพื้นที่ต าบล 

(ตลอดปี) 
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ 15,000 จ านวนพื้นที่

สาธารณะที่
ปลูกต้นไม้
เพิ่มขึ้น 
 

มีป่าไมเ้พิ่มขึ้น   
สร้างความสมดุล
ของธรรมชาติ เป็น
แหล่งอาหารและ
อาศัยของมนุษย์ 
และสตัว ์

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๓ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สองข้างทางในเขตพื้นท่ี
ต าบลหนองแวงโสกพระ 
 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลสะอาดและ
ปลอดภัยในการจราจร 

ในพื้นที่ต าบล 

(ตลอดปี) 
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนพื้นที่ท่ี

ได้รับการ
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 
 

มีธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดตี่อ
ประชาชน 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ➢ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๔ โครงการรักน้ า รักป่า 

รักษาแผ่นดิน เฉลิทพระ
เกียรตฯิ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลได้มจีิตส านักใน
การรักความสะอาด
มากยิ่งข้ึน 

๑๔ หมู่บ้าน ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 35,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

มีธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดตี่อ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๕ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดบัต าบล 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการกลิ่น การ
จัดการน้ า การจัดการ
มลพิษทางอากาศ 

๕๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวนคณะ 
กรรมการที่
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

มีธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดตี่อ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๖ โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดการน้ าใน
ชุมชน (น้ าดี,น้ าเสีย) 

เพื่อให้ประชาชนไดรู้้
ถึงสภาพน้ าและ
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าเน่าเสยีในชุมชน 

๗๐ คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

มีธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดตี่อ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมการคัด

แยกขยะในชุมชนและ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 

 

๘๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงจาก
เดิม 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๒ โครงการจ้างเหมาจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

เพื่อจ้างเหมาจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยชุมชนใน
พื้นที่ต าบลหนองแวง
โสกพระ 

 

๑๔ หมู่บ้าน ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ 270,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอย 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงจาก
เดิม 

 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

๓ โครงการตรวจสอบแนว
เขตที่ดินสาธารณะใน
พื้นที่ต าบลหนองแวงโสก
พระ (รางวัดที่ดิน) 
 

เพื่อสอบแนวเขตท่ีดิน
สาธารณะให้มคีวาม
ชัดเจน ส าหรับป้องกัน
การบุกรุกที่ดินสา
ธารณ ประโยชน์ 

 

ในพื้นที่ต าบล 

(ตลอดปี) 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนครั้งท่ี

ได้รับการ
ตรวจสอบ 

ป้องกันและลด
ปัญหาข้อพิพาท 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๔ โครงการส่งตรวจ

คุณภาพน้ า 

 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งตรวจคุณภาพ
น้ าประปา 

๑๔ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวน
หมู่บ้านทีผ่่าน
การ
ด าเนินการ 

 

ชุมชนมนี้ าใช้ที่
สะอาดใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ : ด้านค  าจุนวัฒนธรรม 
   ➢ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการจดักิจกรรมวัน

เด็กแห่งชาต ิ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
 

๑ ครั้ง/ปีเด็กใน
เขตต าบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม   

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ “ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นสู่รั้วโรงเรยีน” 
 
 

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้
สืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นให้อยู่ในชุมชน 

๗๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวน
นักเรียนท่ีผ่าน
การฝึกอบรม 

เด็กเยาวชนได้สืบ
สานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นให้อยู่ใน
ชุมชนต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจดังานวันส าคญั
และงานรัฐพิธี 

 

เพื่อด าเนินการจัดงาน
วันส าคัญและงานรัฐ
พิธีเนื่องในโอกาสต่าง 
ๆ 

 

๓ ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม  

การด าเนินการจัด
งานเนื่องในโอกาส
ต่างๆ เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

 

กอง
การศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ : ด้านค  าจุนวัฒนธรรม 
   ➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการจดังานวันส าคญั

และงานรัฐพิธี 

 

เพื่อด าเนินการจัดงาน
วันส าคัญและงานรัฐ
พิธีเนื่องในโอกาสต่าง 
ๆ 

 

๓ ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม  

การด าเนินการจัด
งานเนื่องในโอกาส
ต่างๆ เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู
วัฒนธรรมอันดีงาม 

เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชนรุ่นหลัง ได้
ตระหนักถึงและฟื้นฟู
วัฒนธรรมอันดีงามใน
สังคม 
 

๑๐๐ คน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการฝึกอบรมเด็ก
เยาวชนเรียนรู้ศิลปะมวย
ไทย 

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้
สืบสานศลิปะมวยไทย
ให้อยู่ในชุมชน 

๕๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวนเยาวชน
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

เด็กเยาวชนได้สืบ
สานศิลปะมวยไทย
ให้อยู่ในชุมชน
ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เขม้แข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ : ด้านค  าจุนวัฒนธรรม 
   ➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๔ โครงการฝึกอบรมและ

อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน
ให้กับเยาวชน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ดนตรีพื้นบ้านให้กับ
เยาวชนรุ่นหลังไดส้ืบ
ทอดต่อไป 
 
 

๑๐๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวนเยาวชน
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความสามัคคี
ในชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดงาน
ประเพณีและพิธีการ 

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในการจัด
พิธีการงานประเพณีได้
ถูกต้อง 

 

๗๐ คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนมีความรู้
ในการจัดพิธีการ
งานประเพณไีด้
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษาฯ 

๖ โครงการฝึกอบรมธรรม
มะกับประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนน า
หลักธรรมมะมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

๗๐ คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนได้น า
หลักสอนธรรมมะ
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  179 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองแวงโสกพระ (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ตลอดป ี

เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 

๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๔๐,๐๐๐ 

 
140,000 จ านวนวันท่ี

สนับสนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองแวง
โสกพระ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

ตลอดป ี

เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 

๓๖๐,๐๐๐ 

 
๓๖๐,๐๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 400,000 จ านวนวันท่ี

สนับสนุน 
เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๓ โครงการจดัซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) (ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองแวงโสกพระ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
พร้อมดื่มให้กับ ศพด.
ต าบลบ้านหนองแวง
โสกพระ 

ตลอดป ี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบล 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 จ านวนวันท่ี

สนับสนุน 

ต าบลมศีักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  180 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๔ โครงการจดัซื้ออาหาร

เสรมิ (นม) (ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ .ในพื้นที่) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
พร้อมดื่มให้กับ 
โรงเรียนสังกัด สปช. 
จ านวน ๗ โรงเรียน ใน
พื้นที่ต าบลหนองแวง
โสกพระ 
 

ตลอดปี 
โรงเรียนในสังกัด 
สปช.ในพื้นที่
ต าบล 

๗๘๐,๐๐๐ 

 
๗๘๐,๐๐๐ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 800,000 จ านวนวันท่ี

สนับสนุน 

ต าบลมศีักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๕ โครงการจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองแวงโสกพระ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินจ้าง
เหมาบริการผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ตลอดป ี

ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
๑๓๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
150,000 จ านวนวันท่ี

จ่าย
ค่าตอบแทน 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
ค่าตอบแทนผู้ดูแล
เด็กในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๖ โครงการจดัซื้อวัสดุ
การศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อจัดหาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียน 

๑ ครั้ง/ป ี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบล 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

100,000 จ านวนครั้งท่ี
จัดซื้อวัสดุ
การศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ไดร้ับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐานของ
ศูนย์เด็กเล็ก 

 

กอง
การศึกษา
ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

กอง
การศึกษา
ฯ 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๗ โครงการส่งเสริมกิจกรรม

การเรยีนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองแวงโสกพระ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์ฯ ที่เป็นการ
พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรยีนรู้เด็กปฐมวัย 

๑ ครั้ง/ปี ๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ี
ส่งเสริม
กิจกรรม 
 

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 

ส่วน
การศึกษา
ฯ 

๘ โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้ทักษะอาชีพใน
สถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการท าเเกษตร
กรรมเบื้องต้นและต่อ
ยอดเป็นอาชีพ ปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้ 

โรงเรียน ๗ แห่ง
ในพื้นที่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 จ านวน
นักเรียนท่ีผ่าน
การฝึกอบรม 

เด็กนักเรยีนได้น า
ความรู้ทักษะอาชีพ
เกษตรกรไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส่วน
การศึกษา
ฯ 

๙ โครงการจดัซื้อ
หนังสือพิมพ์ส าหรับชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรักการอ่าน
และได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารบ้านเมืองเป็น
ประจ า 

๓๖๕ วัน  ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ 170,000 จ านวนวันใน
การจัดซื้อ 

ประชาชนรักการ
อ่านและได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
บ้านเมืองเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต. 

1
0 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ส าหรับนัโรง
เรียนสังกัด สพฐ .ในพื้นที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรยีนของ
โรงเรียนสังกัด สปช .
ในพื้นที่) 

ตลอดป ี

เด็กนักเรยีนของ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพื้นที ่
 

- 
 

- 
 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวนวันท่ี
สนับสนุน 

เด็กนักเรยีนใน
พื้นที ่มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  182 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียน หมู่ท่ี ๒ บ้าน
โนนกอก 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
เตรียมความพร้อมจัด
การศึกษา พัฒนาทักษะ
ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ในพื้นท่ีต าบลให้ท่ัวถึง
ท้ัง ๑๔  หมู่บ้าน 
 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

- 
 

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ -  จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ก่อสร้างได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ีเพียงพอ
ในการเรียน-การ
สอนและท า
กิจกรรมต่างๆ ของ
เด็กนักเรยีนและคร ู

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
แวงโสกพระ 

 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับเตรยีมความ
พร้อมจัดการศึกษา 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ - - -  จ านวนห้องน้ า
ที่ก่อสร้าง   

ห้องน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีความ
ปลอดภัยและนา่
เรียน น่าอยู ่

กองช่าง 

๓ ปรับปรุงห้องน้ า ในสนาม
กีฬาต าบลหนองแวงโสก
พระ (บ้านโคกลา่ม หมู่ 
๓) 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับเตรยีมความ
พร้อมจัดงานกีฬา
ต าบล 

๑ แห่ง 

(ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - -  จ านวนห้องน้ า
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มากข้ึน 

 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  183 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๔ ก่อสร้างสแตนเชียร์ 

พร้อมเสาธงและเสา
ประจ าสี ในสนามกีฬา
ต าบลหนองแวงโสกพระ  
(บ้านโคกล่าม หมู่ ๓) 
 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับเตรยีมความ
พร้อมจัดงานกีฬา
ต าบล 

๑๔ สแตน ๑๕๐,๐๐๐ - - -  จ านวนสแตน
เชียร์ที่ก่อสร้าง 

อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มากข้ึน 

 

กองช่าง 

๕ ก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอล พร้อมติดตั้ง
ไฟส่องสว่างในสนามกีฬา
ต าบลหนองแวงโสกพระ 
(บ้านโคกล่าม หมู่ ๓) 
 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับเตรยีมความ
พร้อมจัดงานกีฬา
ต าบล 

๑ สนามพร้อม
ไฟส่องสว่าง 

๑๐๐,๐๐๐ - - -  จ านวนสนาม
วอลเล่ย์บอลที่
ก่อสร้าง 

อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มากข้ึน 

 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง
ในสนามกีฬาต าบลหนอง
แวงโสกพระ (บ้านโคก
ล่าม หมู่ ๓) 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับเตรยีมความ
พร้อมจัดงานกีฬา
ต าบล 

๑ สนามพร้อม
ไฟส่องสว่าง 

๑๐๐,๐๐๐ - - -  จ านวนสนาม
ฟุตซอลที่
ก่อสร้าง 

อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มากข้ึน 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  184 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๗ ก่อสร้างสนามตะกร้อ 

พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง
ในสนามกีฬาต าบลหนอง
แวงโสกพระ (บ้านโคก
ล่าม หมู่ ๓) 
 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับเตรยีมความ
พร้อมจัดงานกีฬา
ต าบล 

๑ สนามพร้อม
ไฟส่องสว่าง 

๑๐๐,๐๐๐ - - -  จ านวนสนาม
ตะกร้อท่ี
ก่อสร้าง 

อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มากข้ึน 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  185 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการจดัการแข่งขัน

กีฬาเยาวชน/ประชาชน
ต าบลหนองแวงโสกพระ 
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและเชื่อม
ความสามัคคีระหว่าง
ชุมชน 

๑ ครั้ง/ 
ประชาชนและ
เยาวชนในเขต
ต าบล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 จ านวน
ประชาชน/
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชน/เยาวชน
มีความสามัคคี
ระหว่างชุมชนและ
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒ โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 
 
 

เพื่อจัดกาวัสดุอุปกรณ์
กีฬาในการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้
ออกก าลังกาย 

๑ ครั้ง/๑๔ 
หมู่บ้าน 

๙๘,๐๐๐ 
 
 

๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ 
 

๙๘,๐๐๐ 
 

98,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในทุก
หมู่บ้านมีอุปกรณ์
กีฬาในกิจกรรม
การออกก าลังกาย  
 

กอง
การศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  186 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการส่งเสริมการ

ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของต าบลหนอง
แวงโสกพระ   

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ตลอดป ี ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ 438,000 จ านวนวันท่ี
ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินมีการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการมากยิ่งขึ้น 

ส ำนักงำน 

ปลัด 

อบต. 

๒ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 

เพื่อจัดหาเวชภณัฑ์
ควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
จัดบริการฉีดวัคซีน 
ฉีดยาคุมก าเนิด ท า
หมันสุนัขและแมว 

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนครั้งใน
การจัดหา
เวชภัณฑ ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมว 

ส ำนักงำน 

ปลัด 

อบต. 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 

เพื่อจัดหาเวชภณัฑ์
ควบคุมและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

ตลอดป ี - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งใน
การจัดหา
เวชภัณฑ ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส ำนักงำน 

ปลัด 

อบต. 

4 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะ 

เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนในการคัด
แยกขยะ 

1 ครั้ง/ป ี - - - 20,000 20,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะ 

สามารถลดปริมาณ
ขยะในพ้ืนท่ี 

ส ำนักงำน

ปลัด 

อบต. 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  187 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการเยาวชนจิตอาสา

พัฒนาชุมชน 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลในการ
สร้างจิตส านักให้เด็ก
และเยาวชนมีจิต
สาธารณะช่วยเหลือ
สังคม 

 

๖ ครั้ง/ป ี
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินกิจกรรม 

 

สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลมีจิต
สาธารณะ
ช่วยเหลือสังคม 
 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๒ โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนไดรู้้ถึงโทษ
ทัณฑ์และความ
คุ้มครองทางกฎหมาย 

 

๗๐ คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,0000 จ านวนเยาวชน
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

เยาวชนและ
ประชาชนรู้ถึงโทษ
ทัณฑ์และความ
คุ้มครองทาง
กฎหมาย 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
สภาเยาวชนต าบลหนอง
แวงโสกพระ 

 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบล 

๒๗ คน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวนคณะ
กรรมการฯ ผ่าน
การอบรม 

เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินกิจกรรม
ของสภาเยาวชนฯ 

 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  188 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
1 โครงการช่วยเหลือคน

ยากจน ด้อยโอกาส 
ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองแวงโสกพระ 

 

 

เพื่อช่วยเหลือคน
ยากจน ด้อยโอกาส 
ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง 

ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๑๔ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่รับการ
ช่วยเหลือ 

คนยากจน ด้อย
โอกาส ยากไร้ ไร้ที่
พึ่ง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  189 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ งบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่
ที่ด ี

 

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบล 

๘,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๘,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๘,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๘,๔๐๐,๐๐๐ 
 

8,400,00
0 

จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่
เบี้ย 

ยังชีพผู้สูงอาย ุ

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๒ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการและเพื่อให้
ผู้พิการมีความเป็นอยู่
ที่ด ี

 

ผู้พิการในเขต
ต าบล 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๖๕๐,๐๐๐ 
 

1,650,00
0 

จ านวนผู้พิการ
ที ่ ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่
เบี้ย 

ยังชีพผู้พิการ 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๓ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  

 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์และ
เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตต าบล 

๑๐๘,๐๐๐ 

 

๑๐๘,๐๐๐ 

 

๑๐๘,๐๐๐ 

 

๑๐๘,๐๐๐ 

 

108,000 จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ   

มีเงินจ่ายเป็นคา่
เบี้ย 

ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  190 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี 
   ➢ แผนงานการบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร อบต. ด้าน 
“การพัฒนาการบริการสู่
ความเป็นเลิศ” พร้อม
ศึกษาดูงาน 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจหลักการบริการ
ด้วยจิตบริการและ
ปรับเปลีย่นทัศนคติ
การบริการ 

๑ ครั้ง/ปี คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต.
พนักงาน ลูกจ้าง 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม  

ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าหลักการบริการ
ด้วยจิตบริการและ
ปรับเปลีย่น
ทัศนคติการบริการ
มาใช้ในการท างาน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๒ โครงการส่งเสริมคณุธรรม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของบุคลากรในองค์กร
หลักสตูร “ธรรมะอารมณ์
ดีเสริมสร้างสามัคคีใน
องค์กร” 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อกันใน
การท างานและเกิด
ทักษะในการท างาน
อย่างมีความสุข 

๑ ครั้ง/ปี คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต.
พนักงาน ลูกจ้าง 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทัศนคติที่ดีต่อกัน
ในการท างานและ
เกิดทักษะในการ
ท างานอย่างมี
ความสุข 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๓ โครงการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
พัฒนาการท างานเป็นทีม  

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อกันใน
การท างานและเกิด
ทักษะในการท างาน
อย่างมีความสุข 

๑ ครั้ง/ปี คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต.
พนักงาน ลูกจ้าง 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทัศนคติที่ดีต่อกัน
ในการท างานและ
เกิดทักษะในการ
ท างานอย่างมี
ความสุข 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  191 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี 
   ➢ แผนงานการบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๔ โครงการเชิดชูเกียรติ

พนักงาน อบต.และ
พนักงานจ้างของ อบต.มี
คุณธรรม และจริยธรรม
ในการปฏิบัตริาชการ 
และให้บริการประชาชน
ดีเด่น 
 

เพื่อเชิดชูเกียรติ
พนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้างของ 
อบต. ผู้มีคณุธรรม 
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ และ
ให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

ตลอดป ี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000 จ านวนวันใน
การจัดกิจกรรม 

พนักงานมีก าลังใจ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมทาง
การเมือง 

เพื่อปลูกจิตส านึกท่ีดี
ในการปฏิบัติงานและ
ได้รับการพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาตนเอง 
 

๑ ครั้ง/ปี คณะ
ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้ในชีวิตการ
ท างานได้มากขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๖ โครงการ อบต.สัญจร พบ
ประชาชน 
 

เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารงานราชการ
และบริการประชาชน
นอกสถานท่ี 

๑ ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
บริการและได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการถึง
หมู่บ้าน 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  192 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี 
   ➢ แผนงานการบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๗ โครงการฝึกอบรมส่งเสริม

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน 

เพื่อให้การพัฒนาต าบล
มีทิศทางท่ีแน่นอนและ
การบริหารงานของ
ต าบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ตลอดปี 
ทุกภาคส่วน/ 
คกม.แผนฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

50,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ต าบลมีแผนพัฒนา
เพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนา 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๘ โครงการจัดการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงโสกพระ 

เพื่อจัดการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงโสกพระ 

ตลอดปี ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวนครั้งใน
การจัดการ
เลือกตั้ง 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๙ โครงการจ้างเหมานักเรียน/
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ช่วงปิดเทอม 
 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีในการ
ให้บริการสาธารณะ 

1 ครั้ง/ปี - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
สร้างความรู้ความ
เข้าใจบทบาทหนา้ที่
ในการให้บริการ
สาธารณะ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๑๐ โครงการส ารวจความพึง
พอใจในการบริการของ
ประชาชน 
 

เพื่อจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันท่ีเป็นกลางท า
แบบส ารวจและประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ 

๑ ครั้ง/ปี ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 25,000 จ านวนครั้งใน
การประเมิน 

การพัฒนางาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  193 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี 
   ➢ แผนงานการบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑๑ โครงการให้ความรู้แก่

พนักงานส่วนต าบลและ
ประชาชนท่ัวไป เรื่อง 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจเรื่อง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การบริการและ
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการถึงหมู่บ้าน 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๑๒ โครงการประชาสมัพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจรติ 

 

เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติใน
ต าบลหนองแวงโสก
พระ 
 

๑๔ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่จัดกิจกรรม 

การทุจริตในชุมชน
ลดลง 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๑๓ โครงการจดัท าสื่อ 
ประชาสมัพันธ์องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แวงโสกพระ 
 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของ อบต. 

ตลอดปี 
ประชาชนในเขต 
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
50,000 จ านวนครั้งใน

การจัดท าสื่อ  
ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๑๔ โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศต าบล (เว็ป
ไซต์ อบต.) 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารทั่วไป แก่
ประชาชน/ผูส้นใจ 

ตลอดป ี ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 40,000 จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง
ระบบ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถตรวจสอบได้ 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี 
   ➢ แผนงานการบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
15 โครงการจ้างเหมาบริการ

ในกิจการงาน อบต. 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงานของ 
อบต. 

ตลอดป ี ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 350,000 จ านวนวันใน
การด าเนินการ 

 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
งาน 

16 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได ้

ตลอดปี  
ในเขตต าบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวนวันใน
การด าเนินการ 

 

สามารถพัฒนา
รายได้ให้สูงขึ้น 

กองคลัง 

17 โครงการจดักิจกรรมและ
ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บ
รายได้ในพ้ืนท่ีต าบลหนอง
แวงโสกพระ 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
และพัฒนาศักยภาพ
การจัดเก็บรายได ้

ตลอดปี  
ในเขตต าบล 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 40,000 จ านวนวันใน
การด าเนินการ 

 

สามารถพัฒนา
รายได้ให้สูงขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

18 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงโสก
พระ 

 

เพื่อภูมิทัศน์มีความ
สวยงาม เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยหน้าที่ท าการ 
อบต.หนองแวงโสก
พระ 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ภูมิทัศน์มีความ
สวยงามเพิ่มขึ้น 

ภูมิทัศน์มีความ
สวยงาม เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  195 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี 
   ➢ แผนงานการบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
19 โครงการฝึกอบรม

พัฒนาบุคลิกภาพ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง
พร้อมศึกษาดูงาน 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

1 คร้ัง/ปี 

  

- - 250,000 250,000 250,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรม 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.และ
พนักงาน อบต.มี
ภาพลักษณ์ที่ดี 
และเป็นทีย่อมรับ
ของสังคม 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  196 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี 
   ➢ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้น าชุมชน
หลักการมีประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน 
 

พัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนหลักการมี
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมในชุมชน 

๗๐ คน/ผู้น า
ชุมชนในต าบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้น า
ชุมชนที่ผ่าน
การฝึกอบรม 

ผู้น าชุมชนเข้าใจถึง
หลักการมี
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมใน
ชุมชน 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๒ โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
หมู่บ้านน่าอยู่เพื่อสร้าง
ความอยู่ดีของประชาชน 

 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเองให้เกิด
ความน่าอยู ่

๑ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมสี่วนร่วม
ในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง
ให้เกิดความน่าอยู ่

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การเทิดทูนสถาบัน 
 
 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 

๑๔ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่ผ่านการจดั
กิจกรรม 

ประชาชนแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดี
เป็นหน่ึงเดียวกัน 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

๔ โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับ อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ  
ของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ 
อบต. 

๑๔ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่ผ่านการจดั
กิจกรรม 

ประชาชน
แสดงออก 

ถึงความจงรักภักดี
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  197 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
1 โครงการต่อเติมด้านหลัง

อาคารเป็นห้องเก็บ
เอกสาร 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บฎีกา
และเก็บเอกสารส าคญั
ต่าง ๆ ของ อบต. 
 

๑ แห่ง ๓๐๐,๐๐๐ - - -  จ านวนอาคาร
ที่ต่อเติม 

อบต.มีสถานท่ี
ท างานและบริการ
ประชาชนอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการให้บริการ
ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

2 ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้
พิการภายในส านักงาน 
อบต.หนองแวงโสกพระ 

 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการส าหรับผู้
พิการที่มาติดต่อ
ราชการ 

๑ แห่ง - ๑๐๐,๐๐๐ - -  จ านวนห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ
ที่ก่อสร้าง 

อบต.มีสถานท่ี
ท างานและบริการ
ผู้พิการอย่าง
เหมาะสม 

ส านักงาน 
ปลัด 
อบต. 

3 โครงการขนย้าย-ตักดิน 

(ป่าช้าหนองตานา) 
 

เพื่อเตรียมสถานท่ี
รองรับลานตลาดบริเวณ
ป่าช้าหนองตานา 

๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐  - -  จ านวนพื้นที่ใน
การปรับเกรด 

มีพื้นท่ีรองรับลาน
ตลาดป่าช้าหนอง
ตานา 

กองช่าง 
หน่วยงานอืน่ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  198 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี 
   ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
4 โครงการจดัซื้อซุ้มพระ

บรมฉายาลักษณเ์ฉลมิ
พระเกียรต ิ

เพื่อเป็นการแสดงถึง
ถึงการเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษตัริย์ของ
ประชาชนในพ้นท่ี  

จ านวน 6 ซุ้ม 
ดังนี้  
ปี 63 จ านวน 2 
ซุ้ม 

ปี 64 จ านวน 2 
ซุ้ม 

ปี 65 จ านวน 2 
ซุ้ม 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนซุ้ม
เฉลิมพระเพียร
ติมีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ีได้
แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา
ฯ. 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  199 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ :  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขง่ขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกจิให้มั่นคงและยั่งยืน 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วยงาน 

ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
1 อุดหนุนกองทุนสัจจะ

สวัสดิการชุมชนต าบล
หนองแวงโสกพระ 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมกองทุน 

๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ครั้งท่ี
อุดหนุน 

กองทุนสามารถ
บริหารการจัด
สวัสดิการแก่
สมาชิกได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

กองทุน
สัจจะ
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
หนองแวง
โสกพระ 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  200 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ :  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วยงาน 

ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
๑ อุดหนุนท่ีท าการ

ปกครอง อ าเภอพล 
ตามโครงการของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะ 
ยาเสพติดอ าเภอ 
(ศป.ปส. อ.พล)  

เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันปราบปราม 
ยาเสพติด 

๑ ครั้ง/ป ี ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 40,000 จ านวน
ครั้งท่ี
อุดหนุน 

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอพล 

๒ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง จ.ขอนแก่น 
ตามโครงการของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะ 
ยาเสพติดอ าเภอ 
(ศป.ปส. จ.ขอนแก่น)  

เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันปราบปราม 
ยาเสพติด 

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20}000 จ านวน
ครั้งท่ี
อุดหนุน 

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด

ขอนแก่น 

๓ อุดหนุนโครงการ
เครือข่ายประชารัฐร่วม
ใจป้องกันภัยยาเสพติด
และอาชญากรรม 

เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันปราบปราม 
ยาเสพติดและ
อาชญากรรม 

๑ ครั้ง/ปี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวนครั้ง
ท่ีอุดหนุน 

การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดลดลง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

สภ.พล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  201 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ :   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตประปาภูมิภาค   

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าท่ีสะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

๑๔ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จ านวนครั้ง
ท่ีอุดหนุน 

ประชาชนมีประปา
ใช ้

กองช่าง การประปา
ส่วนภูมิภาค

สาขาพล 

๒ อุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
แรงสูงและหม้อแปลง  
ท่ีท าการ อบต.หนอง
แวงโสกพระ 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงและ 

หม้อแปลง 

ท่ีท าการ 
อบต.หนอง
แวงโสกพระ 

๑ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ - - -  จ านวนครั้ง
ท่ีอุดหนุน 

มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ
ต่อภารกิจงานและ
บริการประชาชน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

สาขาพล 

๓ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า และไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะใน
ถนนซอกซอยหมู่บ้าน
ในต าบลหนองแวง
โสกพระ 

๑๔ หมู่บ้าน ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 จ านวนครั้ง
ท่ีอุดหนุน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

สาขาพล 

๔ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าการเกษตร 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรให้
เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

๑๔ หมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 จ านวนครั้ง
ท่ีอุดหนุน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 

สาขาพล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  202 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ : ด้านค้ าจุนวัฒนธรรม 
   ➢ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี 

เพื่อด าเนินการจัด
งานวันส าคัญและ
งานรัฐพิธีเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ 

 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 จ านวน
ครั้งท่ี
อุดหนุน 

การด าเนินการจัด
งานเนื่องในโอกาส
ต่างๆ เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

 

ส่วน
การศึกษา 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  203 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลหนองแวงโสก
พระ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ภายใต้กรอบ
แผนงาน/โครงการที่
ก าหนด 

๑ ครั้ง/ป ี ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 จ านวน
ครั้งท่ี
อุดหนุน 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้นการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบลหนอง
แวงโสกพระ 

 

2 อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ 105,000 จ านวน
ครั้งท่ี
อุดหนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ศูนย์
สาธารณสุข

มูลฐาน
ชุมชน 

(ศสมช.) 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  204 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ าเภอพล 
ตามโครงการร่วมใจ
ต้านภัยเอดสเ์ฉลิมพระ
เกียรต ิ

 

เพื่อสร้างเครือข่าย
ช่วยเหลือทางสังคม 

แก่ผู้ป่วยโรคเอดส ์

 

๑ ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวน
ครั้งท่ี
อุดหนุน 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอพล 

๒ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ าเภอพล 
ตามโครงการกิจการ
กาชาดอ าเภอพล 

 

เพื่อบรรเทาทุกข์  
ช่วยเหลือราษฎร
ยากไร้หรือด้อย
โอกาส 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 15,000 จ านวน
ครั้งท่ี
อุดหนุน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอพล 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  205 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
   ➢ แผนงานการบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับ
อ าเภอ 

 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวน
ครั้งท่ี
อุดหนุน 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

อบต.โคก
สง่า 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ๒๐๖ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกน่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก ๒ บาน มีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) มีมือจับชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ช้ัน 
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๕ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๕ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๕ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๕ หลัง) 
(ปี ๖5 : จ านวน ๕ หลัง) 

๒๗,๕๐๐ 
 

๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ส านักงานปลัด  
กองคลัง 
 

๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ช้ันวางแฟ้ม ๓ ช้ัน ๒๔ ช่อง 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖5 : จ านวน 1 หลัง) 

๔,๒๙๐ ๔,๒๙๐ ๔,๒๙๐ ๔,๒๙๐ ๔,๒๙๐ ส านักงานปลัด  
กองคลัง 
 

๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖5 : จ านวน 4 ตัว) 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ส านักงานปลัด  
กองคลัง 
 

๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ส านักงาน 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖5 : จ านวน 4 ตัว) 

๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ส านักงานปลัด  
กองคลัง 
 

 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ๒๐๗ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกน่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้บุนวม (บุฟองน้ าหุ้มทับด้วยหนังเทียม) 
โครงเหล็ก มีพนักพิง 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑๐๐ ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑๐๐ ตัว) 
 

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - - ส านักงานปลัด  
 

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เต้นส์ผ้าใบ 
ขนาด 5x8 เมตร สูง 2.5 เมตร  
(ปี ๖๑ : จ านวน ๓ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๓ หลัง) 

๙๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ -  ส านักงานปลัด  
 

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องกรองน้ าส าหรับบ้านโนนชาด หมู่ที่ ๖ - ๑๐๐,๐๐๐ - -  ส านักงานปลัด  
 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว  
(ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)  
 (ปี ๖๒ : จ านวน ๒ เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๒ เครื่อง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๒ เครื่อง) 
(ปี ๖5 : จ านวน ๒ เครื่อง) 

 ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ส านักงานปลัด  
กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ๒๐๘ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกน่ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน  
(ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๒ เครื่อง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๒ เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๒ เครื่อง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๒ เครื่อง) 
(ปี ๖5 : จ านวน ๒ เครื่อง) 

๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ส านักงานปลัด  
กองคลัง 
 

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ ส าหรับงานส านักงาน  
(ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 
 (ปี ๖๓ : จ านวน ๒ เครื่อง) 

- - 16,000 - - ส านักงานปลัด  

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน 
๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน(ราคา

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- ๗๘๖,๐๐๐ - -  ส านักงานปลัด  

12 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- ๒,๑๙๐,๐๐๐ - -  ส านักงานปลัด  

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ๒๐๙ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกน่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

13 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ   
 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุม
กล้องคงที ่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed Network Camera) 
(คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
(ปี ๖๑ จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๒ จ านวน ๕ ตัว) 
(ปี ๖๓ จ านวน ๖ ตัว) 
(ปี ๖๔ จ านวน ๗ ตัว 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ - ส านักงานปลัด 
อบต. 

14 แผนงานการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๑ ตัว) 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - ส่วนการศึกษาฯ 

๑๕ แผนงานการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ส านักงาน 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๑ ตัว) 

๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ - ส่วนการศึกษาฯ 

๑๖ แผนงานการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก ๒ บาน มีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) มีมือจับชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ช้ัน 
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖2 : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖5 : จ านวน ๑ หลัง) 

- ๕,๕๐๐ - - ๕,๕๐๐ ส่วนการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ๒๑๐ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกน่ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

17 แผนงานการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน  
(คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๑ เครื่อง) 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ - ส่วนการศึกษาฯ 

18 แผนงานการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ ส าหรับงานส านักงาน  
(คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๑ เครื่อง) 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ - ส่วนการศึกษาฯ 

19 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก ๒ บาน มีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) มีมือจับชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ช้ัน 
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖2 : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖5 : จ านวน ๑ หลัง) 

 ๕,๕๐๐ - - ๕,๕๐๐ กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ๒๑๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกน่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

20 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๑ ตัว) 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - กองช่าง 

21 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ส านักงาน 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ ตัว) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๑ ตัว) 

๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ - กองช่าง 

22 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว  
(ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)  
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๑ เครื่อง) 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ๒๑๒ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกน่ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

23 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน  
(ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)  
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๑ เครื่อง) 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ - กองช่าง 

24 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ จัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กองช่าง 

25 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัทณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ า ขนาด 8 นิ้วแบบเทลเลอร์ 
(ตามราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

- - 500,000 - - ส านักงานปลัด  

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 213 
 

ส่วนที่ 4 
 

 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน 
ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้    

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 

การติดตามและประเมนิผล 
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1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง

(๒)  
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และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
 

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 

 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรอืแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์ 

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุง่หมายใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวัด /
แผนพัฒนาจงัหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง มี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการ ณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่ง
โดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความ
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน 
เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งใน

บางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะ
ได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ

พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่
อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชน
ในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น 
การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรม
ส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิค เป็นต้น 
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หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่

เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย

พม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 
จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน และการ
น าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 7 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากข้ึนปัญหาการแบ่งชนชั้น 
ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี 
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พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมาก

จากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืน
กฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่า

จะเป็น        ไร่ชาฉุยฟง วัดถ้ าป่าอาชาทอง สวนดอกไม้ดาวจ ารัสแสง ไร่สตรอเบอรี่ รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างาน
กับโรงแรม     รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจาก

คนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิ
กระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการ
เร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากข้ึน เช่น อาจ

มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวค
ริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม 
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็น
สิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
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8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน

ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติ
กรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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