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ค ำน ำ 
 
 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน   เพ่ือให้มีการ
พัฒนาการกระจายอ านาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และให้มีอ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนด
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น รวมถึงการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นและจัดสรร
สัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  ซึ่งได้ก าหนดให้แต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดย
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศักราช 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ของแต่ละท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  รวมทั้งเป็น
การสอดประสาน สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตลอดจนนโยบายที่ส าคัญต่างๆของรัฐบาล 

 ดังที่กล่าวข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง 
โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังได้ขยาย
บทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่
เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้นด้วย 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ซึ่ง
เป็นการด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยเน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเสนอแนะวิธีการ
แก้ปัญหาและร่วมกันค้นหาความต้องการเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส 
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
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                                                             ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 

อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

........................................... 
1 ด้านกายภาพ  

1.1 แผนที/่ต าแหน่งที่ตั้ง 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของตัวอ าเภอวาปีปทุม และตั้งอยู่ในบางส่วน
ของต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม  ประมาณ  40  
กิโลเมตร โดยมีระยะห่างจาก อ าเภอวาปีปทุม 0.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม  

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนาและต าบลหนองไฮ 

ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ และ ต าบลโพธิ์ชัย 

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลางและต าบลบ้านหวาย 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ / พื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง มีพ้ืนที่ทั้งหมด  36,796  ไร่ หรือประมาณ 58.87 

ตารางกิโลเมตร ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย หลายแห่งมีความเค็มของดินค่อนข้างมาก  สภาพ
ภูมิประเทศ เป็นที่ราบสลับกับดอน โดยมีป่ากระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ มีอุดมสมบูรณ์พอสมควรเหมาะส าหรับการ
เลี้ยงสัตว์และท าการเกษตร 

 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน 
 ( Tropical  Monsoon  Ceimate ) มี    ๓    ฤด ู
 -  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม  สิ้นสุดเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ าฝนแต่ละปีไม่สม่ าเสมอ บางปีฝน
ตกน้อยจนแห้งแล้ง  ฝนที่ตกจะเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ฝุ่นจากทะเลจีน  ปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยประมาณ ๑,๒๗๙.๘๓  มิลลิเมตร  มีอุณหภูมิเฉลี่ย  ๓๒  องศาเซลเซียส 
 - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศจะหนาวจัดในเดือนธันวาคมและมีลมแรง  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๕ – ๑๒.๕ 
องศาเซลเซียส 
 - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์  สิ้นสุดเดือนเมษายน  สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวมาก โดยจะ
ร้อนที่สุดในเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  36  องศาเซลเซียส 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
ใหญ่ มีจ านวนหมู่บ้าน ทั้งหมด  28 หมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และอยู่ในเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทุกหมู่บ้าน จ านวน 22 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่  6  บ้านจอกขวาง   หมู่ที่  17  บ้านกระยอม 
หมู่ที่  7  บ้านหัวงัว   หมู่ที่  18  บ้านหนองคูไชย 

 หมู่ที่  8   บ้านหนองโน   หมู่ที่  19  บ้านหนองขาม 
 หมู่ที่  9   บ้านสองห้องใต้  หมู่ที่  20  บ้านโพธิ์    
 หมู่ที่  10 บ้านโพธิ์   หมู่ที่  21  บ้านสองห้องเหนือ 
 หมู่ที่  11 บ้านโนนท่อน   หมู่ที่  22  บ้านสองห้องกลาง 
 หมู่ที่  12 บ้านแดง   หมู่ที่  23  บ้านไชยทอง 

หมู่ที่  13 บ้านบมทุ่ง   หมู่ที่  24  บ้านดอนบมพัฒนา 
 หมู่ที่  14 บ้านปลาบู่   หมู่ที่  26  บ้านจอกขวางเหนือ 
 หมู่ที่  15 บ้านโสกยาง   หมู่ที่  27  บ้านเดิ่นค า 
 หมู่ที่  16 บ้านหนองเดิ่น   หมู่ที่  28  บ้านงัวเจริญ 

   
-หมู่บ้านที่มีเขตการปกครองคาบเกี่ยวกับเขตเทศบาลต าบลหนองแสงบางส่วน จ านวน 6  หมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่   1  บ้านวาปี   หมู่ที่   2   บ้านหนองแสง 
หมู่ที่   3  บ้านส าโรง   หมู่ที่   4   บ้านหนองคู 
หมู่ที่   5  บ้านดอนบม   หมู่ที่  25  บ้านเมืองใหม่ 
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2.2 การเลือกตั้ง 
 

สรุปจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

หน่วยที่ หมู่ที่ สถานที่เลือกตั้ง จ านวนบ้าน ชาย หญิง รวม 
1 1,25 ศาลาประชาคม ม.25 166 202 178 380 
2 2 อบต.หนองแสง 180 216 245 461 
3 3 เต็นท์ทางไปร้อยเอ็ด 61 57 55 112 
4 4,6 ศาลาวัดบ้านจอกขวาง 202 326 365 691 
5 5 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 201 281 300 581 
6 7 ศาลาวัดบ้านหัวงัว 111 150 200 350 
7 8 ศาลาประชาคม 72 121 135 256 
8 9 เต็นท์กลางบ้านสองห้อง 88 145 165 310 
9 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์บ้านสองห้อง 120 202 197 399 

10 11 ศาลาวัดบ้านโนนทอน 103 205 201 406 
11 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 233 368 411 779 
12 13 ศาลาวัดบ้านบมทุ่ง 93 142 149 291 
13 14 ศาลาวัดบ้านปลาบู่ 83 129 132 261 
14 15 โรงเรียนบ้านโสกยาง 151 277 288 565 
15 16 ศาลาวัดบ้านหนองดิ่น 107 207 215 422 
16 17 ศาลาวัดบ้านกระยอม 141 247 274 521 
17 18 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 96 161 183 344 
18 19 ศาลาประชาคม 122 229 208 437 
19 20 ศาลาวัดบ้านโพธิ์ 193 271 310 581 
20 21 ศาลาวัดสองห้องเหนือ 105 170 171 341 
21 22 ศาลาวัดสองห้องกลาง 198 340 344 684 
22 23 ศาลาประชาคม 101 165 196 361 
23 24 ศาลาวัดบ้านกอนบมหลังใหม่ 161 240 254 494 
24 26 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 181 302 340 642 
25 27 เต้นท์กลางหมู่บ้าน 88 152 165 317 
26 28 โรงเรียนบ้านหัวงัว 122 184 184 368 

รวม 3,479 5,489 5,865 11,354 
***ที่มา:ข้อมูลสถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2 จากส านกังาน กกต.  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 
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สรุปจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 2  
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

หน่วยที่ หมู่ที่ จ านวนผู้มีสิทธิ จ านวนผู้มาใช้สิทธิ จ านวนผู้ไม่มาใช้สิทธิ ร้อยละ 
1 1,25 380 281 99 73.95 
2 2 461 322 139 69.85 
3 3 112 85 27 75.89 
4 4,6 691 423 268 61.22 
5 5 581 381 200 65.58 
6 7 350 224 126 64.00 
7 8 256 154 102 60.16 
8 9 310 144 166 46.45 
9 10 399 242 157 60.65 

10 11 406 207 199 50.99 
11 12 779 425 354 54.56 
12 13 291 205 86 70.49 
13 14 261 188 73 72.03 
14 15 565 365 200 64.60 
15 16 422 250 172 59.24 
16 17 521 361 160 69.29 
17 18 344 228 116 66.28 
18 19 437 289 148 66.13 
19 20 581 320 261 55.08 
20 21 341 195 146 57.18 
21 22 684 351 333 51.32 
22 23 361 252 109 69.81 
23 24 494 325 169 65.79 
24 26 642 396 246 61.68 
25 27 317 190 127 59.34 
26 28 368 204 164 55.43 

รวม 11,354 7,007 4,347 61.71 
***ที่มา:ข้อมูลสถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตัง้ สส.เขต 2 จากส านักงาน กกต. อ าเภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อ วนัที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 
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3.  สถิติจ านวนประชากรของต าบลหนองแสง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง มีครัวเรือนจ านวน   4,367   ครัวเรือน และมีจ านวน

ประชากรทั้งหมด  15,855 คน  แยกเป็น    
 ชาย 7,885  คน 
 หญิง 7,970 คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย    269.32  คน/ ตร.กม. 
 

รายงานสถิติบ้านของต าบลหนองแสง ( แยกตามหมู่บ้าน ) 
ต าบล/หมู่บ้าน บ้านปกต ิ บ้านรื้อถอน รวม 

  หมู่ที่ 0 หนองแสง 1 2 3 

  หมู่ที่ 1 วาปี 122 2 124 
  หมู่ที่ 2 หนองแสง 338 3 341 

หมู่ที่ 3 ส าโรง 110 5 115 
หมู่ที่ 4 หนองค ู 58 0 58 

หมู่ที่ 5 ดอนบม 247 1 248 
หมู่ที่ 6 จอกขวาง 206 2 208 
หมู่ที่ 7 หัวงัว 145 0 145 
หมู่ที ่8 หนองโน 78 0 78 
หมู่ที่ 9 สองห้อง 104 1 105 
หมู่ที่ 10 โพธิ ์ 140 1 141 
หมู่ที่ 11 โนนท่อน 111 0 111 
หมู่ที่ 12 แดง 276 0 276 
หมู่ที่ 13 บมทุ่ง 105 2 107 
หมู่ที่ 14 ปลาบู ่ 91 0 91 
หมู่ที่ 15 โสกยาง 161 0 161 
หมู่ที่ 16 หนองเดิ่น 123 2 25 
หมู่ที่ 17 กระยอม 172 2 174 

หมู่ที่ 18 หนองคไูชย 113 0 113 
หมู่ที่ 19 หนองขาม 132 5 137 
หมู่ที่ 20 โพธิ ์ 211 3 214 
หมู่ที่ 21 สองห้องเหนือ 129 4 133 
หมู่ที่ 22 สองห้องกลาง 216 1 217 
หมู่ที่ 23 ไชยทอง 116 1 117 
หมู่ที่ 24 ดอนบมพัฒนา 176 19 195 
หมู่ที่ 25 เมืองใหม ่ 181 1 182 

หมู่ที่ 26 จอกขวางเหนือ 198 0 198 
หมู่ที่ 27 เดิ่นค า 102 0 102 
หมู่ที่ 28 งัวเจริญ 146 2 148 

รวมท้ังสิ้น 4,308 59 4,367 

***ที่มา:ข้อมูลสถิติประชากร-บ้าน จากส านักทะเบยีน  อ าเภอวาปีปทุม จังหวดัมหาสารคาม  เมื่อ วันที ่1 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ.2562 
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รายงานสถิติประชากรของต าบลหนองแสง ( แยกตามหมู่บ้าน ) 
 

ต าบล/หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
  หมู่ที่ 0 หนองแสง 794 621 1,415 
  หมู่ที่ 1 วาปี 99 86 188 
  หมู่ที่ 2 หนองแสง 289 318 607 

หมู่ที่ 3 ส าโรง 74 67 141 
หมู่ที่ 4 หนองคู 73 84 157 
หมู่ที่ 5 ดอนบม 344 364 708 
หมู่ที่ 6 จอกขวาง 356 374 730 
หมู่ที่ 7 หัวงัว 18 257 455 
หมู่ที่ 8 หนองโน 161 183 344 
หมู่ที่ 9 สองห้อง 193 222 415 
หมู่ที่ 10 โพธิ์ 251 243 494 
หมู่ที่ 11 โนนท่อน 271 263 534 
หมู่ที่ 12 แดง 467 498 965 
หมู่ที่ 13 บมทุ่ง 176 185 361 
หมู่ที่ 14 ปลาบู่ 164 161 325 
หมู่ที่ 15 โสกยาง 362 355 717 
หมู่ที่ 16 หนองเดิ่น 276 262 538 
หมู่ที่ 17 กระยอม 315 333 648 
หมู่ที่ 18 หนองคูไชย 202 27 429 
หมู่ที่ 19 หนองขาม 292 247 539 
หมู่ที่ 20 โพธิ์ 336 383 719 
หมู่ที่ 21 สองห้องเหนือ 219 212 431 
หมู่ที่ 22 สองห้องกลาง 449 433 882 
หมู่ที่ 23 ไชยทอง 212 245 457 
หมู่ที่ 24 ดอนบมพัฒนา 314 315 629 
หมู่ที่ 25 เมืองใหม่ 165 153 318 
หมู่ที่ 26 จอกขวางเหนือ 403 440 843 
หมู่ที่ 27 เดิ่นค า 
หมู่ที่ 28 งัวเจริญ 

198 
232 

210 
226 

408 
458 

รวมทั้งสิ้น 7,885 7,970 15,885 
 
***ที่มา:ข้อมูลสถิติประชากร-บ้าน ส านกัทะเบียน  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อ วันที ่1 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ.2562  
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 4.  สภาพทางสังคม 
๓.1  การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา                       8  แห่ง 
-  วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม                     1  แห่ง 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองแสง       1  แห่ง 
-   โรงเรียนอนุบาล อบต. หนองแสง   1  แห่ง 
 

สังกัดหน่วยงาน ชื่อสถานศึกษา 
จ านวน(คน) 

นักเรียน 
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง 
2. โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 
 

188 
404 

 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มหาสารคาม เขต 2 

1. โรงเรียนบ้านจอกขวาง 
2. โรงเรียนบ้านหัวงัว 
3. โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง 
4. โรงเรียนบ้านโนนท่อน 
5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 
6. โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 
7. โรงเรียนบ้านโสกยาง 
8. โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 
 

73 
28 

109 
38 
52 
40 
33 
83 

 
กรมอาชีวศึกษา 

 
1. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 

 
1,550 

รวมทั้งสิ้น 11 2,598 
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4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด           16   แห่ง 
-  ส านักสงฆ์                                   4   แห่ง 
-  โบสถ ์ศาสนาคริตส์             1   แห่ง 

ล าดับที่ ชื่อวัด สถานที่ตั้ง 

1 วัดกลาง ( ต าบลหนองแสง ) หมู่ 2  
2 วัดโสมนัสประดิษฐ์ ( ต าบลหนองแสง ) หมู่ 2 
3 วัดศรีชุมพล (บ้านหนองคู ) หมู่ 4  
4 วัดสุวรรณพัตร ( บ้านดอนบม ) หมู่ 5  
5 วัดจอกขวาง ( บ้านจอกขวาง ) หมู่ 6  
6 วัดหัวงัววราราม ( บ้านน้อยหัวงัว ) หมู่ 7  
7 วัดสองห้องใต้ ( บ้านสองห้องใต้ ) หมู่ 9  
8 วัดบ้านโพธิ์ ( บ้านโพธิ์ )  หมู่ที่ 10,20 
9 วัดโนนท่อน ( บ้านโนนท่อน ) หมู่ 11 

10 วัดอินทราราม ( บ้านแดง ) หมู่ 12 
11 วัดสมณคุตประดิษฐ์ ( บ้านบมทุ่ง ) หมู่ 13 
12 วัดบ้านปลาบู่ ( บ้านปลาบู่ ) หมู่ 14 
13 วัดป่ายาง ( บ้านป่ายาง ) หมู่ 15 
14 วัดหนองเดิ่น ต าบลหนองแสง ( บ้านหนองเดิ่น ) หมู่ 16 
15 วัดกระยอม ( บ้านกระยอม ) หมู่ 17 
16 วัดบ้านหนองคูไชย ( บ้านหนองคูไชย ) หมู่ 18 
17 วัดบ้านหนองขาม ( บ้านหนองขาม ) หมู่ 19 
18 วัดสองห้องเหนือ ( บ้านสองห้องเหนือ ) หมู่ 21 

 
4.3  การสาธารณสุข             

4.3.1  โรงพยาบาล                                 1  แห่ง 
 1. โรงพยาบาลวาปีปทุม 
4.3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล         1  แห่ง 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ 

     4.4 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
      4.4.1 หน่วยงานราชการ 
    1. แขวงการทางอ าเภอวาปีปทุม 
    2. โรงพยาบาลวาปีปทุม 
    3. ที่ว่าการอ าเภอวาปีปทุม 
    4. สาธารณสุขอ าเภอวาปีปทุม 
             5. ปศุสัตว์อ าเภอวาปีปทุม 
    6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มหาสารคาม เขต 2  
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      4.4.2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
      1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวาปีปทุม 
      2. การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอวาปีปทุม 

4.5 แหล่งเงินทุน/สถาบันการเงิน 
 4.5.1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา วาปีปทุม 

 
 5.  การบริการสาธารณะพื้นฐาน 

5.๑  การคมนาคม 
-  ถนนคอนกรีต      25.270  กม. 
-  ถนนลูกรังและถนนดิน   23.862  กม. 
-  ถนนลาดยาง                  7 .55         กม. 

สภาพการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ถนนในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านส่วน
ใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสะดวกในการสัญจรพอสมควร แต่มีบางเส้นทางที่มี
สภาพช ารุด  ในช่วงหน้าฝนถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ มีน้ าท่วมขัง หน้าแล้งฝุ่นกระจาย ท าให้การคมนาคมไม่
สะดวก 

5.๒ การโทรคมนาคม 
    1.  อินเตอร์เนตประชารัฐ       7    แห่ง 

2.  สถานีวิทยุชุมชน              1  แห่ง 
5.๓  การไฟฟ้า 

1.  ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้       28  หมู่บ้าน 
        5.4  สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ 
  1. สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะวาปีปทุม 

  
 6.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

        6.1 การเกษตรและกลุ่มอาชีพ  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพท านาปี โดยมีการปลูกทั้งข้าวเหนียว ซึ่ง
พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่  กข. 6 และข้าวเจ้าหอมมะลิ 105   นอกจากนั้นมีการประกอบการในลักษณะเลี้ยง
สัตว์ในครัวเรือนซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่พ้ืนบ้านและเป็ด เป็นต้น 
จะมีการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน  อาชีพเสริมที่มีความส าคัญ อีกอย่างหนึ่งคือการ ปลูกพืชผัก
สวนครัว การทอผ้า การผลิตเกลือ การทอเสื่อกก และการจักสานต่างๆ ซึ่งมีทั้งการรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ
และบบครัวเรือน ส่วนมากผลผลิตที่ได้มีการจัดจ าหน่ายในพ้ืนที่เป็นหลัก  เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่มี
ความรู้ทางการตลาดมากนัก การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ มีดังนี้ 

-หมู่บ้านที่มีการปลูกผักอินทรีย์มาก ได้แก่ บ้านโสกยาง บ้านหนองคูไชย  บ้านไชยทอง เป็นต้น  
-หมู่บ้านที่มีการผลิตเกลือ ได้แก่ บ้านหนองเดิน  เดิ่นค า 
-หมู่บ้านที่มีการรวมกลุ่มการทอผ้า ได้แก่ บ้านปลาบู่  บ้านหนองขาม 
-หมู่บ้านที่มีการทอเสื่อกก ได้แก่ บ้านบมทุ่ง  บ้านโนนท่อน 
-หมู่บ้านที่มีการทอผ้าขาม้า ผ้าซิ่นตีนแดง ได้แก่ บ้านแดง  บ้านบมทุ่ง บ้านหนองขาม 
-หมู่บ้านที่มีฝีมือการปั้นหม้อดินเผา ได้แก่  บ้านแดง 
-หมู่บ้านที่มีการจักสานไม้ไผ่ ได้แก่ บ้านโนนท่อน 
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6.2 การพาณิชย์/สถานการบริการ 
นอกจากอาชีพค้าขายและร้านค้าให้บริการต่าง ๆ เช่น ร้านขายของช า ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย

และสถานประกอบการธุรกิจต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีเขตติดต่อกับเทศบาลต าบลหนองแสง 
โดยมีธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงดังนี้ 

 
 
ล าดับ 

 
สถานประกอบ 

 

 

จ านวน 

1.  โรงแรม/รีสอร์ท 6 
2.  หอพัก 4 

3.  โรงท าขนมจีน 1 
4.  ปั๊มน้ ามัน 5 

5.  ปั๊มแก๊ส แอลพีจี ๑ 
6.  โรงสีขนาดใหญ่ 2 
7.  โรงสีขนาดกลาง 5 

8.  โรงสีข้าวขนาดเล็ก 13 
9.  โรงน้ าแข็ง 1 
10.  สถานประกอบการรับชื้อของเก่า 1 
11.  สถานประกอบการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 2 

12.  ลักษณะประกอบการอาหาร-สะสมอาหาร 54 
13.  ลักษณะประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑๑2 
14.  สถานประกอบการซื้อ-ขายข้าว 2 

15.  สถานประกอบการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 5 
16.  ร้านค้า 134 
17.  ห้าง / ร้านค้าปลีกขาดใหญ่ 1 

18.  ห้องเช่า 13 
19.  สถานที่ผลิตน้ าดื่ม 1 

20.  สถานที่จ าหน่ายรถไถนา-รถแทรกเตอร์ 2 
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6.3  การท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เชิงโบราณวัตถุ 

โบราณสถาน และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน รวมถึงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากนักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่ 
ดังนี้ 

1. พระธาตุบ้านแดงและกู่บ้านแดง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นได้
รับความสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งในและผู้สัญจรผ่าน ที่แวะเวียนมาสักการะกราบไหว้
ขอพรและเก็บภาพเป็นที่ระลึก เพราะมีอาณาบริเวณที่สวยงาม รายล้อมด้วยต้นตาล สูงเด่นสง่า และ
ตั้งอยู่ในเขต วัดอินทราราม (วัดบ้านแดง ) ซึ่งมีโบสถ์สถาปัตยกรรมที่งดงาม และชุมชนได้รับส่งเสริมจาก
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ให้เกิดขึ้นในชุมชน  ภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อของชุมชน 
คือ การปั้นหม้อดินเผา และการทอผ้า ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน 

    
 
6.4  แรงงาน 

  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15-60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อย
ละ  95  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  
25-50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ 
ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 
 7. แหล่งน้ า 

7.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-   ล าห้วย                11 แห่ง 
-   หนองน้ า                24 แห่ง 
ปัจจุบันแหล่งน้ ามีปัญหาตื้นเขิน เก็บกักน้ าได้น้อย ท าให้น้ าเพ่ือการบริโภค – อุปโภค  

และเพ่ือท าการเกษตรไม่เพียงพอ มีความต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือน าน้ าใต้ดินมาใช้เพิ่มมากข้ึน 
 

7.2 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
-   หนองน้ า                10 แห่ง 
-   ฝายเก็บกักน้ า                 9  แห่ง 
-   บ่อน้ าตื้น                49 แห่ง 
-   บ่อโยก                48 แห่ง 

 
 8. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงทั่วไป ได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมโบราณของตนไว้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งตนเลื่อมใส
ศรัทธาโดยจ าแนกได้ ดังนี้ 
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  8.1  ประเพณีนมัสการพระธาตุบ้านแดงและสรงพระนาคปรกกู่บ้านแดง  
 ประเพณีนมัสการพระธาตุบ้านแดงและสรงพระนาคปรกกู่บ้านแดง  เป็นประเพณีส าคัญที่สืบทอดกัน
มาของชาวบ้านแดง หมู่บ้านใกล้เคียงและชาวอ าเภอวาปี โดยจะจัดขึ้น ในวันขึ้น 15 ค่ า  เดือน 5 ของทุกปี 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงร่วมกับชาวบ้านแดงและชาวบ้านชุมชนต่างๆร่วมกันจัดงานสืบสาน
ประเพณขีึ้นเป็นประจ าทุกปี 

  

 

 ***ที่มา:ข้อมูล ประเพณีนมัสการพระธาตุบ้านแดงและสรงพระนาคปรกกูบ่้านแดง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ.2562        
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 8.2 ประเพณีงานออนซอนกลองยาว ชาววาปี  
                   ประเพณีงานออนซอนกลองยาว ชาววาปีปทุม เป็นประเพณีประจ าของอ าเภอวาปีปทุม ที่ทุก

ต าบลในอ าเภอวาปีจัดขึ้นร่วมกัน มีการประกวด/แข่งขันขบวนแห่ของแต่ละต าบล การแสดงกลองยาวที่เป็นศิลปะ
พ้ืนบ้านและถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และส าคัญที่สุดของอ าเภอวาปีปทุม  ซึ่งจัดขึ้นประมาณเดือนธันวามของทุกปี 

 
 

                           
 

 

  
    ***ที่มา:ข้อมูล งานออนซอนกลองยาว อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อ วันที่ 21 ถึง 23 ธันวาคม พ.ศ.2562  

       
 

 8.3 บุญกุ้มข้าวใหญ่นิยมท ากันในเดือนยี่หรือหลังจากการเก็บเก่ียวมีการน าข้าวเปลือกมากอง
รวมกันท าบุญกุ้มข้าวใหญ่โดยใช้ศาลากลางบ้านหรือศาลาโรงธรรมทุกครัวเรือนหาบข้าวเปลือกของตนออกมา
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รวมกันกลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนต์รับศีลฟังเทศน์มีมหรสพสมโภชน์ตอนเช้ามีการถวายอาหารและ
ข้าวเปลือกการท าบุญกุ้มข้าวใหญ่จึงถือว่าได้บุญกุศลมาก 

8.4  บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม ท าโดยการน าข้าวเหนียวที่ปั้นโรยเกลือทาไข่ไก่และจี่ไฟ
ให้สุกเรียกว่าข้าวจี่การท าบุญข้าวจี่มีคนนิยมท ากันมากเพราะถือว่าได้กุศลมากและเป็นกาละทานชนิดหนึ่ง 

8.5 บุญพระเวสน์หรือบุญเดือนสี่ บุญที่มีการเทศน์พระเวสน์หรือมหาชาติเรียกบุญพระ
เวสน์หนังสือมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกเป็นหนังสือชาดกที่แสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าคราวพระองค์
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเป็นหนังสือเรื่องยาวมี 14 ผูกบุญพระเวสสันดรก าหนดท าในเดือนสี่ 

8.6 ตรุษสงกรานต์ก าหนดเอาวันที่  13 เป็นวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี จะมีการรดน้ า
พระพุทธรูปพระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าสรงน้ าการท าบุญมีให้ทานเป็นต้นเกี่ยวแก่การสรงน้ าเรียกบุญสรง
น้ าอีกอย่างหนึ่งว่าตรุษสงกรานต์   “ ตรุษ ”   คือสิ้นสงกรานต์คือการเคลื่อนย้ายได้แก่วันที่พระอาทิตย์
เคลื่อนย้ายจากฤดูหนาวก้าวขึ้นสู่ฤดูร้อนในระยะนี้เรียก  ตรุษสงกรานต์ 

8.7 บุญเข้าพรรษาการอยู่ประจ าในอาวาสแห่งเดียวตลอด 3 เดือนในฤดูฝนเรียกว่า
เข้าพรรษาโดยปกติก าหนดเอาวันแรม 1 ค่ าเดือน 8    เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งชาวบ้านจะมีการถวายผ้าอาบ
น้ าฝนถวายเทียนพรรษาและมีการท าบุญเป็นต้น 

8.8 บุญออกพรรษาการออกจากเขตจ ากัดไปพักแรมที่อ่ืนได้เรียกว่าออกพรรษาพรรษา
หมายถึงฤดูฝนปีหนึ่งมี 4 เดือนคือตั้งแต่แรม 1 ค่ าเดือน 8 ถึงข้ึน 15 ค่ าเดือน  12 ในระยะ 4 เดือน 3 เดือน
แรกให้เข้าพรรษาก่อนเข้าครบก าหนด 3 เดือนแล้วให้ออกอีก 1 เดือนให้หาผ้าจีวรมาผลัดเปลี่ยนการท าบุญมี
ให้ทานเป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเดิมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ  คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่   
ฮีตสิบสอง  มาจากค า 2 ค า คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากค าว่าจารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจน
กลายเป็นประเพณีที่ดีงาม ชาวอีสานเรียกว่า จาฮีต หรือ  ฮีต สิบสอง หมายถึง เดือนทั้ง 12 เดือน ในหนึ่งปีฮี
ตสิบสองจึงหมายถึง ประเพณีที่ประชาชนชาวอีสานได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ    ทั้งสิบสองเดือนใน
แต่ละปีประเพณีท้ังสิบสองเดือนที่ชาวอีสานถือปฏิบัติกันมานั้นล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน  ได้
ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและเพ่ือความสมานสามัคคีมีความรักใคร่กัน 
ของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบันประเพณีอีสานส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์
แตกต่างจากประเพณีภาคอ่ืนๆ (อาจคล้ายคลึงกับประเพณีของทางภาคเหนือบ้างเพราะมีที่มาค่อนข้างใกล้ชิด
กัน)ประเพณีอีสานได้รับอิทธิพลมา จากวัฒนธรรมล้านช้าง(แถบหลวงพระบางประเทศลาว)จึงจะเห็นได้ว่า
ประเพณีของชาวอีสานและชาวลาวมีความคล้ายกันเพราะมีที่มาเดียวกันและชาวอีสานและชาวลาวก็ไปมาหา
สู่กันเป็นประจ าเยี่ยงญาติพ่ีน้องท าให้มีการถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย 

คองสิบสี่หมายถึง  ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีใช้ปฏิบัติระหว่างกันของผู้ปกครอง
กับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่วไปเพ่ือความสงบสุขร่มเย็นของ บ้านเมือง คองสิบสี่มีหลายแบบ
หลายประเภทพอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
    คองสิบสี่แบบท่ี 1 - กล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องกับครอบครัวในสังคมตลอดจนผู้มี่หน้าที่ปกครองบ้านเมือง       
    คองสิบสี่แบบท่ี 2 - กล่าวถึงหลักการที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองและข้อที่
ประชาชนควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์   และจารีตประเพณีท่ีพึงปฏิบัติให้บ้านเมืองสงบสุข 
   คองสิบสี่แบบท่ี 3 -  กล่าวถึงธรรมที่พระราชาพึงยึดถือปฏิบัติและเน้นหนักให้ประชาชนปฏิบัติตาม
จารีตประเพณี   และข้อที่คนในครอบครัวพึงปฏิบัติต่อกัน 
    คองสิบสี่แบบท่ี 4 - กล่าวถึงไปแนวทางฮีตบ้านครองเมือง  คือการด าเนินการปกครองบ้านเมืองเพ่ือให้
บ้านเมืองอยู่เป็นสุขและปฏิบัติตามประเพณี 
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 9. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ คือ ป่าโคกอีหลู่, ล าน้ าเสียว, ปา่โคกใหญ่,เกลือสินเธาว์ 

 
     10.  ข้อมูลอ่ืน ๆ  
  10.1 มวลชนจัดตั้ง 

ลูกเสือชาวบ้าน  3  รุ่น   จ านวน     640   คน  
กองทุนหมู่บ้าน     จ านวน        28   กลุ่ม 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน     จ านวน        15   กลุ่ม 
อปพร. 2 รุ่น               จ านวน      125   คน 
กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวน   28   คน 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแสง จ านวน 1 กลุ่ม 
 

10.2   การรวมกลุ่มของประชาชน 
จ านวนกลุ่มทุกประเภท   68 กลุ่มแยกประเภทกลุ่ม 
  -  กลุ่มอาชีพ    28 กลุ่ม 
  -  กลุ่มออมทรัพย์   20 กลุ่ม 
  -  กลุ่มอ่ืน ๆ    20 กลุ่ม 

 
10.3  จ านวนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง มีบุคลากร ทั้งสิ้นจ านวน    63   คน แบ่งเป็น 
      (1) พนักงานส่วนต าบล  จ านวน    36       คน 
 (2)  พนักงานจ้าง  จ านวน    27       คน 
 

      10.4 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 ประจ าปีงบประมาณ  2560  ตั้งไว้  88,476,640.00 บาท รับจริง จ านวน 70,606,649.50 
บาท แยกเป็น  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองและรายได้จากทุน  1,232,363.34  
บาท รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้   29,583,751.67  บาท เงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน  
39,789,930.00  บาท   
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                            ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงที่ผ่านมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องมีความต่อเนื่องจากการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การวางแผนพัฒนา
ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการพัฒนาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ  

1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

- ตลาดรองรับสินค้าการเกษตรไม่เพียงพอ 
- ขาดงบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพท่ี

ต่อเนื่อง 
- ขาดวิทยากรที่ให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ  
- ขาดเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ดี 
- ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์มี
ราคาสูง 
- ดินเค็มไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกแหล่งน้ า 

ธรรมชาติตื้นเขินกักเก็บน้ าได้น้อย 

- จัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 
- จัดหางบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่าง 

ต่อเนื่อง 
- จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีให้ประชาชน 
- จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการประกอบ  

อาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- อบรมให้ความรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปัญหา
ด้านสังคม 

- ปัญหาเยาวชนมั่วสุมทะเลาะวิวาทดื่มเหล้า 
ไม่สนใจการเรียนไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง 

- ปัญหาการเล่นพนัน ยาเสพติดและปัญหา
หนี้สิน 
- ครอบครัวขาดความอบอุ่น ไปท างานต่างถิ่น 
- เยาวชนชอบเลียนแบบและมีค่านิยมที่ผิด 

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน ฝึกอบรมให้ความรู้ 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เยาวชน 
- ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่ายปกครอง 
- ให้ความรู้ สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
- ส่งเสริมให้เยาวชนออกก าลังกายด้วยการเล่น
กีฬา 
 

3.  ปัญหา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ    สะพานแคบช ารุดขาดการบ ารุงรักษา 

-  - ไม่มีท่อระบายน้ าและร่องระบายน้ าท าให้น้ า
ท่วมขังในหมู่บ้านท าให้เกิดลูกน้ ายุงลาย 

-   - การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและแสง
สว่างในหมู่บ้านไม่ทั่วถึงและช ารุด 

-  - ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และต าบลช ารุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อการคมนาคมไม่สะดวก 

-   - คันดินล าห้วยขาดท าให้น้ าไหลเข้าท่วมไร่นา 

- ให้มีการสร้าง บ ารุง ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน    
 จัดวางท่อและร่องระบายน้ าอย่างทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและไฟฟ้าแสง
สว่างในหมู่บ้านให้ทั่วถึง จัดหางบซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างที่ช ารุด 

-  ก่อสร้างถนนในหมู่บ้านเป็นถนน คสล.ทั้งหมด 
- จัดสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบล   
 ให้การสัญจรไปมาสะดวก 

- ซ่อมแซมคันดินล าห้วยที่ขาดช ารุด 
- จัดวางระบบผังเมือง 
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4.  ปัญหา
ด้านน้ าดื่ม  
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 
 

- แหล่งน้ าตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นตื้นเขิน
กักเก็บน้ าได้น้อยน้ าบริโภค-อุปโภคไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  

- ระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค
ยังไม่ทั่วถึง 

 

 - ให้มีการขุดลอกล าห้วย หนอง และการสร้าง  
   ฝาย กั้นล าห้วย  ซ่อมแซมคันคูล าห้วยที่ขาด 
- ให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่การเกษตร 
 - ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน  

5.ปัญหา
ด้าน
สาธารณสุข 

- น้ าท่วมขังท าให้เกิดโรคระบาด ไข้เลือดออก
ลูกน้ ายุงลาย 

- สภาพมลภาวะเป็นพิษเนื่องจากการทิ้งขยะ
ของเทศบาลต าบลหนองแสง 

- ถังขยะมีไม่เพียงพอ 

  - รณรงค์ป้องกันในการก าจัดลูกน้ ายุงลายและพ่น  
หมอกควันอย่างต่อเนื่อง 

- รณรงค์และด าเนินการจัดการลดขยะในชุมชน 
- - จัดหาถังขยะให้กับชุมชน 

6.  ปัญหา
ด้าน
การเมือง,
การบริหาร 

- ให้การบริการประชาชนนอกสถานที่ไม่ทั่วถึง  
และขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง 
- ที่ดินสาธารณะถูกบุกรุก 
- ไม่มีลานกีฬาและอุปกรณ์ในการออกก าลัง
กาย 
- การจัดเก็บภาษียังไม่ครอบคลุม 

- จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการจัดเก็บ  ภาษีนอก
สถานที่และการให้ข้อมูลข่าวสารต่อเนื่อง 
- จัดให้มีการรังวัดสอบเขตท่ีดินสาธารณะ 
- สร้างลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
- จัดท าระบบแผนที่ภาษี 

7. ปัญหา
ด้าน
การศึกษา
,ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- ไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์        
วัฒนธรรมที่ดีสู่ลูกหลาน 
- บุคลากรทางการศึกษามีน้อยขาด
ประสบการณ์ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องเรียนไม่เพียงพอ 
- เด็กนักเรียน ประชาชน ขาดความรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

- จัดกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาลูกหลาน 
 และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดี   

- เพ่ิมบุคลากรทางการศึกษาและจัดฝึกอบรม 
- ประสานกับผู้ปกครองและครูอาจารย์ 
- ก่อสร้างอาคารเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
- จัดท าศูนย์เรียนรู้ชุมชน ฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตกับ
นักเรียนและประชาชนทั่วไป 

8. ปัญหา
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

- น้ าและดินเค็มไม่เหมาะแก่การเพราะปลูก                                               
- การบุกรุกที่สาธารณะและตัดไม้ท าลายป่า 
- ประชาชนในพื้นท่ีทิ้งขยะในที่ชุมชนและในที่ 
สาธารณะ   
- ขาดพันธุ์ไม้เพ่ือปลูกป่าทดแทนในที่สาธารณะ 

- จัดหาและส่งเสริมพันธุ์พืชที่เหมาะกับสภาพดิน 
- จัดหาถังขยะและ รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะในชุมชน
และท่ีสาธารณะ 
 - จัดหาพันธุ์ไม้เพ่ือปลูกป่าทดแทนในท่ี
สาธารณะ 
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2.  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1 การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม โดยการปลูกผักปลอดสารพิษและจัดตลาดรองรับผลผลิต 
- จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
- จัดอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนเยาวชนและกลุ่มสตรีในการจัดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
- จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
- จัดอบรม ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ และความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร 
- จัดให้มีศูนย์เรียนรู้การเกษตรประจ าต าบล 
- จัดตั้งกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 
- จัดอบรมให้ความรู้ และแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยและน้ าหมักอินทรีย์ 
1.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
- จัดค่ายพัฒนาผู้น าเยาวชน 
- รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและสิ่งให้โทษแก่เยาวชน 
- จัดให้มีการส่งเสริมงานประชาคมต าบลเพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,ประชาชน

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- จัดอบรม อปพร. 
- จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว 
- จัดกิจกรรม ออมวันละบาท 
- ส่งเสริมให้มีการกู้ยืมเงินเพ่ือการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
- ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สนใจ คนพิการ และผู้สูงอายุ 
- ซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
- จัดเบี้ยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 
1.3 ผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้การได้ในสภาพที่ดีท าให้การได้ คมนาคมได้

สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ภายในต าบล  และระหว่างต าบล  
- จัดติดตั้งไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและส่งเสริมการติดตั้งไฟฟ้าและมีไฟกระพริบเตือน

ตามแยกต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
1.4 ผลการด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
- ซ่อมแซม ขุดลอก ล าห้วยที่พัง ช ารุด ขาด และตื้นเขิน 
- ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 
- จัดให้มีระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน 
1.5 ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
- ด าเนินงานด้านการการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
- การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

อบต.หนองแสง 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านและประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
- ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ ถนน อย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายและจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน 
- รณรงค์การขับข่ีปลอดภัย และมีการตั้งศูนย์อ านวยในการเดินทางช่วงเทศกาล 
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1.6 ผลการด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
- จัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลอย่างต่อเนื่อง 
- จัดให้มี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงสัญจรนายกพบประชาชน  
- จัดอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้รู้จัก แนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

เพ่ือจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน 
- จัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแก่ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนต าบล 
- บริการและอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีอากรทั้งในและนอกสถานที่ 

 
1.7 ผลการด าเนินงานด้านการศกึษา,ศาสนาและวัฒนธรรม 
- จัดหาสื่ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
- ส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แสง 
- จัดให้มีกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในต าบล เช่น งานวันเด็ก งานกีฬาสีโรงเรียน ฯลฯ 
- ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมรวมทั้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมให้คงอยู่

ต่อไป 
- จัดให้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพที่ดีแก่เด็กนักเรียนทุกคน 
- จัดให้เด็กนักเรียนทุกคนมีอาหารเสริม (นม) ดื่มทุกวัน 
- ก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับจ านวนเด็กที่เพ่ิมข้ึน 
- จัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับขององค์กรระดับภาคและ

เป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครอง 
1.8 ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบล 

         - ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และสารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี 
- จัดให้มีการบริหารจัดการขยะที่ดีในชุมชน 

         -    จัดรณรงค์/ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

--------------------------------------------------- 
 
 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

(1) การพัฒนาภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 
พ.ศ.2540 และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการ
ยอมรับจากนาๆ ประเทศท่ัวโลก ว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง       การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการ
พัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน 
การตัดสินใจและการกระท า 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 
 1. กรอบแนวความคิด   เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความม่ันคง และ ความ
ยั่งยืน ของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ   เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้น
การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 3. ค านิยาม  ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

   -  ความพอประมาณ: หมายถงึ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่ 
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
    -   ความมีเหตุผล: หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึง ถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  

   -  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 
 4. เงื่อนไข  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
  -  เงื่อนไขความรู้: ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  
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  - เงื่อนไขคุณธรรม: ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ความรู้และเทคโนโลยี 

(2)ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580)  
    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”     และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ ของประเทศได้รับการพัฒนา ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้ าง
มูลค่าเพ่ิมและพัฒนา กลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมี
ศักยภาพในการ คิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐาน ระบบ สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การ
พัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหาร จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้  

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญคือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก 
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชา สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อน
ไปได้ตาม ทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด  

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อ
ยอด อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทาง 
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
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โครงข่าย ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้ เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการ ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ ขยายโอกาสทาง การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้น กลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

(๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ 
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ 
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา 
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น 
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

(๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ 
พัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม             
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชน        
และสังคมให้นานที่สุดโดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง  

(๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก 
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้ เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโต ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
                    (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั           
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ 
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมี ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
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ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน  มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม  

  
  

 ( 3 ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี 
 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่ง แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยใน
ปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากนี้ไป
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ พัฒนาใน
ด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการ ต่อยอด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ ฉบับต่อๆ ไป 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  จึงก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้  

๑. วัตถุประสงค์  
    ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน
เก่ง ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

    ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ 
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความ เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

    ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ 
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ 
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ า  

    ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

    ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
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    ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาท และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  

(๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์    
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ    
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

(๒) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี 
ความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี 
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลาง และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่  ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ
ขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ  

(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่ ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนส่งไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะ
มูลฝอยที่ได้รับ การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่
วิกฤตให้อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน  

(๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง
ภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิด 
ในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและ 
ค้ามนุษย์ลดลงมีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมี 
ส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็น 
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการ 
ส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  
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(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้กระจายอ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการ
แทนได้ ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติ และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมี ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่
มีความรู้ ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา   

 

( 4 )แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ าดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้มีการ เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาด ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักของ ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้ านใน
กลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ 
ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศได้ 
ในระยะยาว  
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   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ  อนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง”   

วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ     

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๒. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง  

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้   
๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ   
๔. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
เป้าหมายและตัวชี้วัด   

๑. พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง   
๒. สัดส่วนคนจนลดลง   
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ   
๔. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น   
๕. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน   
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ   
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน   
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ                      

เหลื่อมล้าทางสังคม   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา                     

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจ   หลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนา                     
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านใน                      
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ   

  
( 5 )แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง   

แผนพัฒนากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์   
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด       

( พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและ ความ
ต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้  

เป้าหมายการพัฒนา  
“นวัตกรรมน้ า  เกษตรกรรมยั่งยืน  อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ  การท่องเที่ยว  

ระบบโลจิสติกส์และระบบราง”  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมาย  
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5    
 2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ 

สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๑. วัตถุประสงค์  

1.1  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการเกษตร   
  1.2 เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  

           2. เป้าหมายและตัวชี้วัด     
2.1  ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.5  
2.2  จ้านวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 1,334,000 ไร่  

             2.3 ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
 

 3) แนวทางการพัฒนา    
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร  
3.2  พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและพืชเศรษฐกิจหลัก   
3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
3.4  พัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าทางการเกษตร  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส ์
 1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด  
1.2 เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด  

2.เป้าหมายและตัวชี้วัด     
2.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและการบริการของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10  

2.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 10  
3.แนวทางการพัฒนา   
3.1 พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ    
3.2 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และระบบราง   
3.3 พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ  
3.4 พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
1. วัตถุประสงค์  

1.1จ้านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
1.2เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง  
1.3จ้านวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  

 
2 เป้าหมายและตัวชี้วัด     

2.1ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10  
2.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าจากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 25 

3 แนวทางการพัฒนา   
3.1พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน   
3.2 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
3.4 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมใน

นานาชาติ  

  
 
( 6 ) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ”์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็ง
และแข่งขันได้ 
 

1.1  เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 

2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคน 
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 
 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และจังหวัดที่รับผิดชอบ 
ของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 

 
เป้าประสงค์ 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด (KPI) กลยุทธ์ (Strategies) จังหวัดที่รับผิดชอบ 

1.1  เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด 
(GPP) 

1.1.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด (GPP) 

1. เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน 
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การค้า และภาคบริการ 
4.  รวบรวมและกระจายสินค้าใน
ภูมิภาค 

1. ขอนแก่น 
2. ขอนแก่น 
3. ร้อยเอ็ด/ข้าว 
  กาฬสินธุ์/อ้อย/เกษตร
อินทรีย์       
  ขอนแก่น/มันส าปะหลัง/   
  ท่องเที่ยว 
  มหาสารคาม/ไหม 
4. ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด 

2.1 สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาคนให้เป็นคน
ดีมีคุณภาพ 

2.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานและ
มีงานท า 
2.1.2 จ านวนผู้เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และใช้นวัตกรรมในการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น  

1. พัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานให้มี
ทักษะ 
2 สร้างโอกาสารเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
ระบบและวิธีการที่หลากหลาย 
3. ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 4. เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

1. มหาสารคาม 
2. มหาสารคาม 
3. ร้อยเอ็ด 
 

3.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ 

3.1.1 ร้อยละของพ้ืนที่ปลูก
ป่า/ไม้ยืนต้นเพ่ิมขึ้น 
3.1.2 จ านวนพื้นที่
เกษตรกรรมที่ได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน 
3.1.3 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับ
การพัฒนาทั้งในและนอกเขต
ชลประทานเพิ่มข้ึน 
3.1.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

1. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ า ป่าไม้) 
แบบบูรณาการ 
2. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยิน 
3. ป้องกัน เฝ้าระวัง และบ าบัด ฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1. ขอนแก่น 
2. ขอนแก่น 
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( 7 ) แผนพัฒนาจังหวดั 
  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 256๕) (ฉบับทบทวน)  
 7.1 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามและประเด็นการพัฒนา จังหวัดจึงก าหนดเป้าหมาย การ
พัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ไว้ว่า   

“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลาง บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

7.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามที่ก าหนดไว้ จึงมีการก าหนดตัวชี้วัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ดังนี้  
1) ภาคการเกษตรมีความเข็มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
3) เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์                    

การพัฒนาของจังหวัดใน  4  ประเด็น ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และ

การตลาด สินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 

วัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็น 

ศูนย์กลา งบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่การพัฒนา 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและ

สมานฉันท์ 

  
  
( 8 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 

วิสัยทัศน์  : “ท้องถิ่นมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล ประชาชนเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย สังคม
เข้มแข็ง รู้เท่าทัน พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” 

พันธกิจ 
๑.พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้มีความพร้อมต่อประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาท้องถิ่น 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม อยู่รอด

ปลอดภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพสังคม ชุมชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
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๓. ส่งเสริมการผลิตและบริการ บนพื้นฐานขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
พร้อมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ รวมถึงอนุรักษ์คุ้มครองโบราณสถาน สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนหน่วยงาน
และบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการการศึกษา รวมถึงการบริการทางการศึกษาท้องถิ่น 
2.พัฒนาผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
3.สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรอมอาชีพ 
2.เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม ชุมชน 
3.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร 
2.พัฒนาและปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่

ส าคัญรวมถึงร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.สนับสนุนและส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 

1.เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการท างาน 
2.เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ 
3.สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนด 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 
(1) วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

                       “ พัฒนาคุณภาพชีวิต     พิชิตความยากจน  
                ชุมชนเข็มแข็ง       มีส่วนร่วมทางการเมือง ”  
 
 (2)  ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์  ดังนี้ 

 2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

         เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอด จนการ
เสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
และเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ  ส่งเสริมสนบัสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ส่งเสริมชุมชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการประสานงานเพ่ือ
ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือจะเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงและแก้ปัญหาของประชาชนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตให้เป็นแบบอินทรีย์   โดยให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์  สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสม
กับพ้ืนที่ จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เกษตรกรในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เช่น 
สุนัข แมว โค กระบือ โดยการ ฉีดวัคซีน ป้องกันรักษาโรค และบริการผสมเทียม แก่เกษตรกร 

 2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

          สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ  เน้นให้
เด็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา จัดตั้งโรงเรียน ที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริม
การเรียนการสอนที่ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   จัดให้มีศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีประจ าทุกหมู่บ้าน  ส่งเสริม รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม   และ
โบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี 
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2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

          เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้  รวมทั้ง
ได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีศูนย์ดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการและบกพร่องทางการเรียนรู้ของต าบล  สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการดึงพลังของเยาวชนให้เข้ามามีส่วนในการท ากิจกรรมการ
พัฒนาในชุมชน 

 2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          เน้นการการป้องกันโรค ด้วยการ ส่งเสริมออกก าลังกาย สนับสนุนการท างานของอาสาสมัครสารณสุข 
( อสม.) ออกบริการตรวจ รักษาสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ บริหารจัดการขยะใน
พ้ืนที่อย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ การน าขยะมาสร้างรายได้  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าสาธารณะเดิม 
ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่ 

 2.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          เร่งรัดและพัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพ่ือการพัฒนา คุณภาพชีวิตและความ
สะดวกในการสัญจรแก่ประชาชน โดยก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
ในชุมชน และระหว่างหมู่บ้านให้สะดวกในการสัญจรได้ตลอดทั้งปี  การก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า ราง
ระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ  ขยายเขตไฟฟ้าพ้ืนฐาน ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 

 

(3 ) การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดจุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
 1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ SWOT Analysis 
 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 
 1.1 ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  
  - โครงสร้างขององค์กร 
  - นโยบายผู้บริหาร 
  - การบริหารจัดการ 
  - ทรัพยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 
 



34 
 

1.2 ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
  - กฎหมาย  
  - การเมือง  
  - เศรษฐกิจ  
  - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  

 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
S1 เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน 
ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และมีระเบียบข้อ
กฎหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

W1 การมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้
เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่น 

S2  เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบ
ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

W2 บริการหารงานบุคคลเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร 
ท าให้ เป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบต่างตอบแทน  
 

S3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจึง
สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้เร็ว 

W 3 โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
ขาดประสิทธิภาพ 

S4 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาได้ภายใต้กรอบกฎหมาย 

W 4 การด าเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนมากท าให้ความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

S5 มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงานพร้อมใช้งานท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

W5 ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเสี่ยงต่อการ
ตัดสินใจผิดพลาด 

S6 ระบบการท างานในองค์กรมีการเรียกประชุม
พนักงานเพ่ือแจ้งให้ทราบเรื่องต่างๆ และติดตามผลการ
ท างานของแต่ละส่วนเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันประจ า 
ทุกเดือน 

 

S7 มีการท างานโครงการหลักประกันสุขภาพต าบล
ร่วมกันกับโรงพยาบาลวาปีปทุม  
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 3. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
O1 พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้ อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  

T1 องค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณรายได้มีจ านวน
น้อย แต่ความต้องการของประชาชนมีมากท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม 

O2  เป็นองค์กรทีมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนอย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

T2 มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การ
ด าเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ไม่เต็มที่ 

O3 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าว   

T3 พ้ืนที่ขาดแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรอย่างเพียงพอและ
ทัว่ถึง และไม่อยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน ปัญหาภัย
ธรรมชาติ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ าไหลหลาก 

O4 เป็นแหล่งพืชปลูกผักเพ่ือจ าหน่ายของอ าเภอวาปี
ปทุม 

T4 ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาหนี้สินรายรับไม่
เพียงพอกับรายจ่าย 

O5 มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

T5 ประชาชนขาดความรู้ในการบริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพและการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง 

O6 มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกัน
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

T6 ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT ในการ
ให้บริการประชาชนแบบ one stop service 

O7 มีถนนสายหลักเชื่อมหลายอ าเภอ และถนนเชื่อม
จังหวัดผ่านต าบลหนองแสง 

T7 ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการร่วมคิด ร่วมท าร่วม
แก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้าน 

O8 เป็นที่ตั้งของแหล่งรับซื้อสินค้าการเกษตร  T8 การลงทุนด้านการผลิตสินค้าเกษตรสูงขึ้น ทั้งด้าน
แรงงานและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเนื่องจากโรคระบาด
พืชและแมลงศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น 

 T9มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานเข้าสู่ภาคโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้นท าให้แรงงานที่เหลือใน
พ้ืนที่ด้อยคุณภาพ 

 
 

 4. ผลการวิเคราะห์ SWOT จึงก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
                       “ พัฒนาคุณภาพชีวิต     พิชิตความยากจน  
                ชุมชนเข็มแข็ง       มีส่วนร่วมทางการเมือง ”  
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 พันธกิจ (Mission):แบ่งตามยุทธศาสตร์และหน้าที่การรับผิดชอบ 

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร พันธกิจหลัก คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนผู้รับบริการ  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการท างาน  

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร พันธกิจหลัก คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตให้เป็นแบบอินทรีย์  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง  

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม พันธกิจหลัก คือ สนับสนุนและส่งเสริม
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ  พัฒนาโรงเรียน อนุบาล ถึง 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่
ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญา ส่งเสริม รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม   และ
โบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม พันธกิจหลัก คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้  สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กและเยาวชน  

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พันธกิจหลัก คือ ส่งเสริมกิจกรรมการ
ควบคุมป้องกันโรค  โดยสนับสนุนการท างานของอาสาสมัครสารณสุข ( อสม.) ออกบริการตรวจ รักษาสุขภาพ
แกผู่้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ บริหารจัดการขยะในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
พ้ืนที่ป่าสาธารณะเดิม ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่ 

  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนา พันธกิจหลัก คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การสัญจรแก่ประชาชน โดยก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาถนนให้สะดวกในการสัญจรได้ตลอดทั้ง
ปี  รวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังอย่างเป็นระบบ  ขยายเขตไฟฟ้าพ้ืนฐาน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  

วัตถุประสงค์(Objective) 
1.เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนให้ทันสมัย เส้นทาง

การขนส่งสินค้าเศรษฐกิจสะดวก รวดเร็ว รวมถึง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็ง
ของสินค้าเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี มีรายได้เหมาะสม  
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4.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม แบบกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
5.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนให้ร่วม

ท างานกันแบบบูรณาการ 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goals) 
1.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทันสมัย ครอบคลุม เส้นทางการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจสะดวก รวดเร็ว 
2.เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยที่ส าคัญของอ าเภอหนองวาปีปทุม ประชาชนสามารถ

พ่ึงตนเองได้ 
3.การศึกษาในท้องถิ่นมีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งสุขภาพร่างกายและมีอาชีพที่เหมาะสมยั่งยืน   
5.เป็นสังคมที่เข้าใจสิ่งแวดล้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6.หน่วยงานท้องถิ่นมีคุณภาพ ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
 

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPI) 
 
1. ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ด าเนินการจริงต่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2561-2565)ในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือจ านวนที่เพ่ิมขึ้นของเส้นทางสัญจร/
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรพืชเศรษฐกิจ 

2. รายได้ของประชาชนต่อคนต่อปีเพิ่มข้ึน หรือ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
3. ระดับความส าเร็จของผลประเมินคุณภาพทางการศึกษา หรือ ร้อยละของการส่งเสริมการน า

วัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานกับวิถีชีวิต 
4. ร้อยละของโครงการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ 
5. ร้อยละของโครงการที่เยียวยาสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่เพ่ิมข้ึน  
6. ระดับความส าเร็จของผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแสง 
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 ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 – 2565 ) ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
ยุทธศาสตร์และแผนงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน/งาน หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. 

 

ก า ร พั ฒ น า
การเมืองและ
การบริหาร 

 

บริหารทั่วไป 

1.1 การบริหารทั่วไป 
1.1.1  งานบริหารทั่วไป 
1.1.2  งานสถิติและวิชาการ 

ส านักปลัด 

 

 
 
 
 

ทุกภาคส่วน 
1.1.3  งานบริหารงานคลัง กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม 1.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 

บริหารทั่วไป 

1.3 การรักษาสงบภายใน 
1.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสงบ
ภายใน 
1.3.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 

งานป้องกันฯ 

2. 

 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เกษตรกร 

เศรษฐกิจ 2.1 การเกษตร 
2.1.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
2.1.2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
ทุกภาคส่วน 

3. 

 

การพัฒนา
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 3.1 การศึกษา 
3.1.1  งานบริหารทั่วไป  
3.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 
 

ทุกภาคส่วน 
 

บริการชุมชนและสังคม 3.2 ศาสนา วัฒนธรรมและการนันทนาการ 
3.2.1  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2.2 สนับสนุนส่งเสริมกีฬาและการออกก าลัง
กาย 

4. 

 

การพัฒนา
สังคม 

บริการชุมชนและสังคม 4.1 การสังคมสงเคราะห์ 
4.1.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 
4.1.2  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

ทุกภาคส่วน 
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5. การพัฒนา
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 5.1 การสาธารณสุข 
5.1.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

5 .1 .2  ง านบริ ก า ร สาธ า รณสุ ข แล ะ ง าน
สาธารณสุขอ่ืน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
ทุกภาคส่วน 

 

6. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

 

บริการชุมชนและสังคม 

6.1 เคหะและชุมชน 
6.1.1 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

6..1.2 งานไฟฟ้าและถนน 

 
กองช่าง 

 

 
 

ทุกภาคส่วน 
 
 

6.1.3 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล กอง
สาธารณสุขฯ 

7. สาธารณะ
ประโยชน์ 

 

การด าเนินการอ่ืนๆ 

7.1 งบกลาง 
7.1.1 สมทบกองทุนประกันสังคม 
7.1.2เบี้ยยังชีพต่างๆเช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
7.1.3 ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินสาธารณภัย 
7 .1 . 4  เ งิ น สมทบกองทุ น  เ ช่ น  กอ งทุ น
หลักประกันสุขภาพ  กองทุนสวัสดิการชุมชน  
กองทุนบ าเน็จบ านาญ(กบท.) 

7.1.5 อ่ืนๆ 

 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองแสง 

 

 

ทุกภาคส่วน 

 

 

รวม 7  10    

 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและรายละเอียดแผนงานตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์  มีดังนี้ 

 (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  1.1 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม 
สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานลูกจ้าง  ซึ่ง เป็นทรัพยากร
บุคคลอันส าคัญของต าบลหนองแสง พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมี
มาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการ
ให้บริการ    เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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1.2 งานส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  ที่ด าเนินกิจกรรม 
และโครงการต่างๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   เพ่ือพัฒนายกระดับ
การขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1.3 งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานกับส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือจะเข้าถึงปัญหา
ที่แท้จริงและแก้ปัญหาของประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม 

  (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

 2.1 งานส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่ท านาและปลูกพืชผักปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตให้เป็นแบบ
อินทรีย์ โดยให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าเกษตรแบบอินทรีย์  สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต รวมถึงรับซื้อพืชผัก
อินทรีย์กับเกษตรกรในราคาประกันและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์กับผู้บริโภค  

2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือแจกจ่าย
แก่เกษตรกรผู้สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์และรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืนในราคาดี และจัดให้มีการกระจายพันธุ์ข้าวดีแก่
เกษตรกรในต าบลหนองแสง 

2.3 งานจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เกษตรกรในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  ได้แก่ การขุดสระในไร่นา 
ขุดลอกล าห้วย หนอง ล าน้ า ให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี 

 2.4 งานให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว โค กระบือ โดยการ ฉีดวัคซีน ป้องกันรักษา
โรค และบริการผสมเทียม แก่เกษตรกรในต าบลหนองแสง 

  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

          3.1  งานสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็น
เลิศ  เน้นให้เด็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา โดยให้มีการพัฒนาทั้งทางด้าน   
บุคลกรผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ส่งอ านวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างครบถ้วน 

          3.2  งานพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา 
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น    

3.3  งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีประจ าทุกหมู่บ้าน 

3.3  งานสนับสนุน  ส่งเสริม รกัษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่  
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 (4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

          4.1 งานส่งเสริม  สนับสนุน  อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ 
ผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและ
ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
          4.2  งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้โอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพแก่ ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส   

 4.3  งานจัดให้มีศูนย์ดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและบกพร่องทางการเรียนรู้ของต าบล 
 4.4  งานส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ

เยาวชน ตลอดจนการดึงพลังของเยาวชนให้เข้ามามีส่วนในการท ากิจกรรมการพัฒนาในชุมชน 

 (5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          5.1 งานส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยการส่งกิจกรรมการ
ออกก าลังกายตามเหมาะสมของเพศ วัย และความถนัดของแต่ละพ้ืนที่และบุคคล 

5.2 งานสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสารณสุข ( อสม.) ทั้งทางด้านทักษะ 
ความรู้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการประชาชน 
          5.3 งานออกหน่วยใหบ้ริการประชาชนรว่มกับโรงพยาบาลวาปีปทุม รพ.สต. บ้านโพธิ ์เพ่ือออกบริการตรวจ 
รักษาสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 

5.4 งานบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ การน าขยะมาสร้างรายได้ โดย
ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนขยะหมู่บ้าน และกองทุนขยะต าบล 

5.5 งานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าสาธารณะเดิม ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในพ้ืนที่ 

5.6 งานสนับสนุนและด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ 
5.7  งานสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองแสง 

  (6) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  6.1 งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน ให้ครบและสะดวกใน
การสัญจรได้ตลอดทั้งปีทุกเส้นทาง  

6 . 2 งานเสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน โดยการก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

6.3 งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนลาดยางในพ้ืนที่  ให้สะดวกในการสัญจรได้ตลอดทั้ง 
ทุกเส้นทาง  

6.4  งานการขยายเขตไฟฟ้าพ้ืนฐาน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

   1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

           1.1.1  งานบริหารทั่วไป 7 1,030,000       8 1,150,000       9 899,000          9 899,000          9 899,000          42 4,877,000          

           1.1.2 งานสถิติและวิชาการ 1 30,000            1 30,000            1 30,000            1 30,000            1 30,000            5 150,000             

           1.1.3  งานบริหารงานคลัง 1 50,000            1 50,000            1 30,000            1 30,000            1 30,000            5 190,000             

 1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 2 100,000          2 100,000          6 607,000          6 607,000          6 607,000          22 2,021,000          

 1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  1.3.1 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาสงบภายใน 0 0 0 -                  0 -                  0 -                  0 -                     

  1.3.2 งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 2 80,000            2 80,000            11 3,650,000       12 1,702,000       10 1,065,000       37 6,577,000          

รวม 13 1,290,000      14 1,410,000      28 5,216,000      29 3,268,000      27 2,631,000      111 13,815,000       

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

   2.1  แผนงานการเกษตร

         2.1.1  งานส่งเสริมการเกษตร 5 1,210,000       4 1,210,000       12 1,333,000       7 953,000          7 953,000          35 5,659,000          

         2.1.2  งานอนุรักษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้ 1 30,000            2 60,000            4 330,000          4 330,000          4 330,000          15 1,080,000          

รวม 6 1,240,000      6 1,270,000      16 1,663,000      11 1,283,000      11 1,283,000      50 6,739,000         

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

   3.1  แผนงานการศึกษา

      3.1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9 13,062,800     9 13,062,800     17 22,730,900     17 22,730,900     17 22,730,900     69 94,318,300        

 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและการนันทนาการ 0

   3.2.1  งานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 4 710,000          4 710,000          4 600,000          4 600,000          4 600,000          20 3,220,000          

รวม 13 13,772,800     13 13,772,800     21 23,330,900     21 23,330,900     21 23,330,900     89 97,538,300        

4.  ด้านการพัฒนาสังคม

   4.1  แผนงานการสังคมสงเคราะห์

       4.1.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 11 905,000          11 905,000          15 2,616,000       15 2,616,000       15 2,616,000       67 9,658,000          

   4.2  แผนงานงบกลาง 2 22,730,900     2 22,730,900     4 24,776,400     4 29,395,400     4 33,984,400     16 133,618,000      

รวม 13 23,635,900     13 23,635,900     19 27,392,400     19 32,011,400     19 36,600,400     83 143,276,000      

5.  ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   5.1  แผนงานการสาธารณสุข

  5.1.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 6 1,540,000       6 1,540,000       8 1,339,000       8 1,339,000       8 1,339,000       36 7,097,000          

รวม 6 1,540,000       6 1,540,000       8 1,339,000       8 1,339,000       8 1,339,000       36 7,097,000          

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

   6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

   6.1.1  งานไฟฟา้และถนน 7 2,400,000       8 2,760,000       48 15,295,000     45 14,555,500     27 12,310,000     135 47,320,500        

   6.1.2 งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎกิูล 1 90,000            2 2,590,000       2 2,500,000       1 100,000          1 100,000          7 5,380,000          

รวม 8 2,490,000       10 5,350,000       50 17,795,000     46 14,655,500     28 12,410,000     142 52,700,500        

รวมทั้งสิ้น 59 43,968,700     62 46,978,700     142 76,736,300     134 75,887,800     114 77,594,300     511 321,165,800      

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป                           (งานบริหารทั่วไป) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  
 

1.โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานและเชื่อม
ความสามัคคีแก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง 

- คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ไม่
น้อยกว่า  50 คน  
จ านวน 3 วัน 

300,000 
อบต.หนองแสง 

300,000 
อบต.หนองแสง 

350,000 
อบต.หนองแสง 
 

350,000 
อบต.หนองแสง 
 

350,000 
อบต.หนองแสง 
 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง ไม่
น้อยกว่า  50คน  
จ านวน 3 วัน 

- มีความเป็น
เอกภาพในการ
ท างานของมี
ประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว 

ส านักปลดั 

2.  2. โครงการศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์
การท างานแก่สมาชิก
สภาอบต.หนองแสง 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
บุคลากรในท้องถิ่น      

- เพื่อเพ่ิประสิทธิภาพ
การท างานและเชื่อม
ความสามัคคีแก่
สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

- สมาชิก อบต. คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ไม่น้อย
กว่า  60 คน จ านวน 
3 วัน 

400,000 
อบต.หนองแสง 

500,000 
อบต.หนองแสง 

360,000 
อบต.หนองแสง 

360,000 
อบต.หนองแสง 

360,000 
อบต.หนองแสง 

สมาชิก อบต. 
คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง ไม่
น้อยกว่า  60 คน 
จ านวน 3 วัน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เพิ่มวสิัยทัศน์ใน
การท างานและน า
แนวคิดที่ไดม้าปรับ
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3.  
 

3. โครงฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพดา้น
การเงิน การคลังและ
การพัสด ุ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานด้าน
การเงิน การคลังและ
พัสดุแก่พนักงาน 
ส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง 

- พนักงาน พนักงาน
จ้าง ที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานด้าน
การเงิน การคลังและ
พัสด ุ

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ
บุคลากรทั้งหมด 

- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
ถูกต้องและรวดเร็ว 

กองคลัง 
 

4.  4.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แสง   

-เพื่อปรับปรุง
สถานท่ี/ภมูิทัศน์ให้
เป็นระเบียบ 
สวยงามและอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ที่มา
ติดต่อราชการ 

-ปรับปรุงสถานท่ี/ภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณ
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง  ให้เป็น
ระเบียบ สวยงามและ
อ านวยความสะดวก 

 150,000 

อบต.หนองแสง 

30,000 

อบต.หนองแสง 

30,000 

อบต.หนองแสง 

30,000 

อบต.หนองแสง 

- สถานท่ี/ภูมิ
ทัศน์ภายใน
บริเวณส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสง  เป็นระเบยีบ 
สวยงามและ
อ านวยความ
สะดวกมากข้ึน 

- สถานท่ี/ภูมิทัศน์
ภายในบริเวณ
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง  เป็น
ระเบียบ สวยงาม
และอ านวยความ
สะดวกมากข้ึน 

ส านักปลดั 

5.  5.โครงการอบรม
ส่งเสริมและพัฒนาให้
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และรักษาวินัย 

- เพื่อส่งเสริม
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
-เพื่อส่งเสรมิพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

คณะผู้บริหาร  
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 
อบต.หนองแสง 
จ านวน  63 คน 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

-ผู้ร่วมกิจกรรม 
63 คน 

บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
รักษาวินัย ไมม่ี
เรื่องร้องเรียน 

ส านักปลดั 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6.  
 

6.โครงการอบรม
ระเบียบกฎหมายการ
บริหารงานบุคคล 
สิทธิ สวัสดิการ และ
ความก้าวหน้า เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

-เพื่อให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการ
บริหารงานบุคคล
ของท้องถิ่น 
 -หลักการ และ
กฎหมายต่างๆที่ใช้
ในการท างาน รวม
ไปถึง สิทธิ 
สวัสดิการของต่าง
ของพนักงานใน
องค์กร 

คณะผู้บริหาร  
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 
อบต.หนองแสง 
จ านวน   
63 คน 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

-ผู้ร่วมกิจกรรม 
63 คน 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

7.  7.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 
 
 
 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

-จัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)จ านวน 12 
เครื่อง 

  
 
 

 

9,000 
อบต.หนองแสง 

9,000 
อบต.หนองแสง 

9,000 
อบต.หนองแสง 

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)จ านวน 
12 เครื่อง 

มีอุปกรณ์อ่านบตัร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) มีคุณภาพ
ดี เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

 
ส านักปลดั 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8.  
 

8. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอวาปีปทุม 

20,000 
อบต.หนองแสง 

20,000 
อบต.หนองแสง 
 
 
 

20,000 
อบต.หนองแสง 

20,000 
อบต.หนองแสง 

20,000 
อบต.หนองแสง 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาต่างๆได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาต่างๆได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

9.  9.โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
กับสมาชิกสภา 

เพื่อให้สมาชิกสภา
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

-อบรมและทบทวน
ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 
อบต.หนองแสง 

100,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

สมาชิกท างานได้
ถูกต้อง ตาม
บทบาทหน้าท่ี
และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

สมาชิกสภาเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีและ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั 

10.  10. โครงการ
ประเมินผลแผนการ
ด าเนินงานและส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในรอบ
ปีงบประมาณ 

เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานและ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในรอบป ี

ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

รับทราบแนวคิด
ของประชาชน
เพื่อแก้ไขให้ตรง
กับความ
ต้องการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯได้ทราบผล
การด าเนินงานและ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

 

11.  11.โครงการรังวัด
และตรวจสอบ/ดูแล
รักษาและคุม้ครอง
ป้องกันท่ีดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน 

-เพื่อดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติ -เพื่อ
การรังวัดและ
ตรวจสอบท่ีดิน
สาธารณะ 

เพื่อการรังวัดและ
ตรวจสอบ/ดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

40,000 
อบต.หนองแสง 

40,000 
อบต.หนองแสง 

40,000 
อบต.หนองแสง 

สามารถดูแล
รักษาและ
คุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ได้เตม็
พื้นที ่

สามารถดูแลรักษา
และคุ้มครอง
ป้องกันท่ีดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ได้เตม็พื้นท่ี
และไม่มผีู้บุกรุก 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.   ( ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12.  
 

1.โครงการจัด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคม
ต าบล 

-จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคม
ต าบล เพื่อรวบรวม
ปัญหา/ต้องการของ
ประชาชนท้ัง 28 
หมู่บ้าน 
-เพื่อการจัดท า/
เพิ่มเตมิโครงการ/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-ประชาชนในชุมชน/
ต าบลนั้นหรือตาม
รายชื่อที่ได้ประกาศ
สัดส่วนประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของประกาศสัดส่วน
ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

100,000 
อบต.หนองแสง 

100,000 
อบต.หนองแสง 

100,000 
อบต.หนองแสง 

-ประชาชนเข้า
ร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของประกาศ
สัดส่วนประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 
นั้น 

กระบวนการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
/แผนชุมชน มีความ
ต่อเนื่องกันและ
เชื่อมโยงสอดคล้อง
การพัฒนาไป
ทิศทางเดียวกัน ลด
การซ้ าซ้อนของ
โครงการ  

 
ส านักปลดั 

13.  2.โครงการฝึกอบรม
การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจท่ี
เกี่ยวกับการตดิตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะอนุกรรมการฯและ
บุคลากรที่เกีย่วข้องไม่
น้อยกว่า 40 คน 
(อบรม 2ครั้ง/ปี) 

  50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

-ผู้เข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 (ต่อครั้ง) 

-คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะอนุกรรมการฯ
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 
ส านักปลดั 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14.  
 

3.โครงการฝึกอบรม
การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/
แผนชุมชน 

เพื่อสร้างความรู้/
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/
แผนชุมชนให้ผู้เข้า
อบรม 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทุกคน 
และประชาชนใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า
หมู่บ้านละ 20 คน 

  70,000 
อบต.หนองแสง 

70,000 
อบต.หนองแสง 

70,000 
อบต.หนองแสง 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน 

ผู้เข้าร่วมมีความรู้/
ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจดัท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผน
ชุมชนมากขึ้น 

 
ส านักปลดั 

15.  4.โครงการ อบรมให้
ความรู้ทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 -เพื่อเสริมสร้างให้ 
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภาองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น ประชาชน
ทั่ ว ไ ป  มี ค ว า ม รู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของตนตาม
กฎหมาย 

-ประชาชนทั่ ว ไป 
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่น้อย
กว่า 90 คน 

  30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

 -มผีู้เข้าร่วม
โครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
 90 คน 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้างและสมาชิก
สภาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชน
ทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
และอ านาจหนา้ที่
ของตนตาม
กฎหมาย 

 
ส านักปลดั 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16.  
 

5.โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในต าบลหนองแสง
และสถานศึกษาในเขต
บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง  

 - เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน
และสถานศึกษา
ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

-ประชาชนทั่วไปและ
สถานศึ กษา ใน เขต
บริการขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
หนองแสง ไม่น้อยกว่า
จ านวน 9๐ คน 

50,000 
อบต.หนองแสง 

 

50,000 
อบต.หนองแสง 

57,000 
อบต.หนองแสง 

 

57,000 
อบต.หนองแสง 

57,000 
อบต.หนองแสง 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน
ไม่น้อยกว่า 90 
คน 

ประชาชนและ
นักเรียนใน
สถานศึกษาเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
90 คน  
มีความรูด้้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ   

 
ส านักปลดั 

(ฝ่าย
ป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย) 

17.  6.โครงการเพิ่มศักยภาพ
ความเข้มแข็งของชุมชน
โดยการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในพื้นที่รับผดิชอบ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง  

- ส ร้ า ง ค ว า ม
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง
ชุมชนโดยการ
สนั บสนุ นการ
ด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

 
 
 

ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานของกลุ่ม
อา ชีพต่ างๆในพื้นที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง ทั้ง 
28 หมู่บ้าน 

  300,000 
อบต.หนองแสง 

300,000 
อบต.หนองแสง 

300,000 
อบต.หนองแสง 

เพิ่มศักยภาพ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ
ได้รับการสนบัสนุน
การด าเนินงาน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
        1.3 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18.  
 

1.โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม ่

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงช่วง
เทศกาลสงกรานต์
และปีใหม ่
 

- ตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชน 
จ านวน ๑ จุด 
จ านวน 7 วัน 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

43,000 
อบต.หนองแสง 

43,000 
อบต.หนองแสง 

43,000 
อบต.หนองแสง 

-ตั้งจุดตรวจและ
บริการ
ประชาชน 
จ านวน ๑ จุด
จ านวน 7 วัน 

- ลดอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ
ของ อบต.หนอง
แสง จ านวน 
28หมู่บ้าน 

 
ส านักปลดั 

(ฝ่าย
ป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย) 

19.  2.โครงการฝึกอบรม
การบริหารจัดการสา
ธารณภัยโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน 

-เพื่อให้ประชาชนใน
เขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้ประสบ
สาธารณภัยใน
เบื้องต้น 

-ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง ไม่
น้อยกว่า 90 คน
จ านวน 1 วัน 
 
 
 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

26,000 
อบต.หนองแสง 

26,000 
อบต.หนองแสง 

26,000 
อบต.หนองแสง 

ประชาชนเข้ารับ
การอบรม 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 90 คน 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
สารธารณภัย 
การป้องกันและ
ลดความสูญเสีย 

ส านักปลดั 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20.  
 

3.โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

-เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน 

  250,000 
อบต.หนองแสง 

250,000 
อบต.หนองแสง 

 

250,000 
อบต.หนองแสง 

สมาชิก อปพร.
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสง จ านวนไม่
น้อยกว่า 50 คน 

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลดั 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 

21.  4.โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรจดัตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ด้านรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ประชาชนท่ัวไปใน
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน 

   311,000 
อบต.หนองแสง 

 ประชาชนท่ัวไป
ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน 

มีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเพื่อช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานด้าการ
ป้องกันและบรรเทา
สารณภัยเพิ่มขึ้น 
จากเดิม 125คน
เป็นจ านวนไม่น้อย
กว่า 175 คน 

ส านักปลดั 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 

22.  5.โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

-เพื่อศึกษาการ
บริหารจดัการศูนย์
อาสาสัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนกับ
หน่วยงานอ่ืน 
-เพื่อน าความรู้มา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

-สมาชิกอาสาสัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
90 คนจ านวน 3 
วัน 

   326,000 
อบต.หนองแสง 

 -สมาชิก
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 90 คน
จ านวน 3 วัน 

เครือข่าย
อาสาสมัครปเอง
กันภัยฝ่ายพลเรือน 
จ านวน  1 แห่ง 

ส านักปลดั 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23.  
 

6.โครงการ ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อินฟาเรดในหมู่บ้าน 

-เพื่อป้องกันการก่อ
อาชญากรรม 
-เพื่อช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
บังคับใช้กฏหมาย
โดยมีหลักฐานใน
การกระท าผิดทาง
อาญา 

-หมู่บ้านที่มีความ
ต้องการตามมติ
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 
10 หมู่บ้าน 

  400,000 
อบต.หนองแสง 

400,000 
อบต.หนองแสง 

400,000
อบต.หนองแสง 

-หมู่บ้านที่มี
ความต้องการ
ตามมติ
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน ไม่น้อย
กว่า 10 
หมู่บ้าน 

-ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
บังคับใช้กฏหมาย
โดยมีหลักฐานใน
การกระท าผิดทาง
กฏหมาย 

ส านักปลดั 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 

24.  7.โครงการฝึกอบรม
แผนป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัยใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงและ
สถานศึกษาในเขต
พื้นทีร่ับผิดชอบ 

- เพื่อป้องกันภัย
ต่างๆที่จะเกดิขึ้นใน
สถานศึกษาในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
-เพื่อให้สถานศึกษามี
ความรู้ในการบริหาร
จัดการก่อนเกดิภัย 

สถานศึกษาในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวน 1 แห่ง 

  39,000 
อบต.หนองแสง 

39,000 
อบต.หนองแสง 

39,000 
อบต.หนองแสง 

สถานศึกษาใน
เขตรับผิดชอบ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวน 1 แห่ง 

มีบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
บริหารจดัการภัย
เบื้องต้น 

ส านักปลดั 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 

25.  8.โครงการป้องกันสา
ธารณภัย 

-เพื่อป้องกันภัยตาม
ฤดูกาลที่คาดว่าจะ
เกิด 

สถานท่ีที่คาดว่าจะ
เกิดภัยภายในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

  50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

-ป้องกันสาเหตุ
การเกิดภัยตาม
ฤดูกาลได ้

-สามารถป้องกัน
ภัยตามฤดูกาลที่
คาดว่าจะเกิดได ้

ส านักปลดั 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26.  
 

9.โครงการจัดซื้อ
รถดับเพลิงขนาดบรรจุ
น้ า 4000 ลิตร 

-เพื่อบริการ
ประชาชนจากปัญหา
การขาดแคลนน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
-เพื่อระงับเหตุจาก
ไฟไหม ้

-รถดับเพลิงขนาด
บรรจุน้ า 4000 
ลิตรจ านวน 1 คัน 

  2,000,000 
อบต.หนองแสง 

  -รถดับเพลิง
ขนาดบรรจุน้ า 
4000 ลิตร
จ านวน 1 คัน 

บริการประชาชน
จากปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภคและบรโิภค 
ระงับเหตจุากไฟ
ไหม ้

ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั) 

27.  10.โครงการติดตั้ง
กระจกโค้งจราจร 

- เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในชุมชน 

-หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงตาม
มติประชาคมระดับ
หมู่บ้าน  

  60,000 
อบต.หนองแสง 

60,000 
อบต.หนองแสง 

60,000 
อบต.หนองแสง 

สามารถป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตุ
ในชุมชนได้ 

- ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตตุามจดุ
เสี่ยงในชุมชน 

ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั) 

28.  11.โครงการติดตั้งป้าย
เตือนจราจรสะท้อนแสง 

- เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชนเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงตาม
มติประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

  60,000 
อบต.หนองแสง 

60,000 
อบต.หนองแสง 

60,000 
อบต.หนองแสง 

สามารถป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตุ
ในชุมชนได้ 

-มีป้ายเตือน
จราจรตามจดุ
เสี่ยงในชุมชน 

ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั) 

29.  12.โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

- เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงตาม
มติประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

  120,000 
อบต.หนองแสง 

120,000 
อบต.หนองแสง 

120,000 
อบต.หนองแสง 

สามารถป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตุ
ในชุมชนได้ 

- ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตตุามจดุ
เสี่ยงในชุมชน 

ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั) 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30.  
 

13.โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

- เพื่อให้ความรู้
ประชาชนและอปพร.
ในการป้องกันภัย 
-เพื่อสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

-ประชาชนท่ัวไป
และ อปพร.จ านวน
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

  17,000 
อบต.หนองแสง 

17,000 
อบต.หนองแสง 

17,000 
อบต.หนองแสง 

ประชาชนท่ัวไป
และ อปพร.
จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน 

-ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

ส านักปลัด 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
    2.1 แผนงาน : การเกษตร                  ( งานส่งเสริมการเกษตร ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31.  
 

1.โครงการฝึกอบรม
ประชาชนต าบล
หนองแสงผลิตพันธ์ุ
ข้าวอินทรีย์ 

-เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีการ
ผลิตพันธ์ุข้าวที่มี
คุณภาพ 
-เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้ในเรื่อง
เมลด็พันธ์ุข้าว 

-ประชาชนทั่วไป/
สมาชิกกลุ่มผลิตพันธ์ุ
ข้าวต าบลหนองแสง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
100 คนต่อครั้ง
(อบรมไม่น้อยกว่า 2 
ครั้งต่อป)ี 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

200,000 
อบต.หนองแสง 

200,000 
อบต.หนองแสง 

200,000 
อบต.หนองแสง 

-ประชาชน
ทั่วไป/สมาชิก
กลุ่มผลิตพันธ์ุ
ข้าวต าบลหนอง
แสง จ านวนไม่
น้อยกว่า 100 
คนต่อครั้ง 

เกษตรกรต าบล
หนองแสงสามารถ
ผลิตพันธ์ุข้าวที่มี
คุณภาพ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

32.  2.โครงการส ารวจข้ึน
ทะเบียนสตัว์เลี้ยงใน
เขตรับผิดชอบต าบล
หนองแสง 

-เพื่อเก็บข้อมูลสัตว์เล้ียง
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.หนองแสง 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลขึ้น
ทะเบียน จ านวน 
ประชากรสัตว์เล้ียงตาม
โครงการควบคุม 
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อในสัตว์ 

ขึ้นทะเบียน จ านวน 
ประชากรสัตว์เลี้ยง
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.หนองแสง ทั้ง 
28 หมู่บ้าน 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

ขึ้นทะเบียน 
จ านวน ประชากร
สัตว์เล้ียงในพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.
หนองแสง ทั้ง 28 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 

เป็นฐานข้อมูลขึ้น
ทะเบียน จ านวน 
ประชากรสัตว์เล้ียง 
ตามโครงการควบคุม 
ป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อในสัตว์ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33.  
 

3.โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนต าบล
หนองแสง 

-เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม หลังคา
อาคารให้ใช้การได้
ไม่รั่วซมึ 
-เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมพื้นท่ีที่
ได้รับความเสียหาย
ให้ใช้การได ้

อาคารศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชนต าบลหนองแสง 
๑ หลัง 

500,000 
อบต.หนองแสง 

 120,000 
อบต.หนองแสง 

  เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม 
หลังคาอาคาร
และพื้นที่ท่ีไดร้ับ
ความเสยีหายให้
ใช้การได ้

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต าบลหนองแสง มี
อาคารที่มั่นคงถาวร 
เหมาะแก่การเก็บ
วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานและ
อุปกรณ์การเกษตร 
และสร้างเป็นศูนย์
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
การเกษตร 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

34.  4.โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก 
เพื่อปฏิบัติงานกอง
ส่งเสริมการเกษตร  

-จ้างเหมาบุคลากร
เข้ามาปฏิบตัิงานใน
กองส่งเสริม
การเกษตร  จ านวน  
2 ต าแหน่ง 
 5 อัตรา คือ
ต าแหน่งธุรการ 
จ านวน 1 ราย 
ต าแหน่งคนงาน
ทั่วไป จ านวน 4 ราย 

-เพื่อจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อ
ปฎิบัติงานกอง
ส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน 5 คน 

600,000 
อบต.หนองแสง 

600,000 
อบต.หนองแสง 

570,000 
อบต.หนองแสง 

570,000 
อบต.หนองแสง 

570,000 
อบต.หนองแสง 

-ท างานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กองส่งเสริม
การเกษตรมี
บุคลากรที่เพยีงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน 
เพื่อตอบสนองการ
ท างานบริการ
ประชาชน ทันเวลา
และทั่วถึง เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ประโยชนส์ูงสุด 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

35.  5.โครงการก่อสร้าง
โรงเก็บและผลิตปุย๋
ชีวภาพ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการผลติปุ๋ย
ชีวภาพใช้เองในกลุ่ม
เกษตรกรได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-ก่อสร้างโรงเก็บและ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
จ านวน ๑ โรง 

  120,000 
อบต.หนองแสง 

  -ก่อสร้างโรงเก็บ
และผลิตปุย๋
ชีวภาพ จ านวน ๑ 
โรง 

เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ใช้เองในกลุ่ม
เกษตรกรได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36.  
 

6.โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนเลี้ยงสตัว ์

เพื่อเป็นโรงเรือน
สาธิตการเลีย้งสัตว์
ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

โรงเรือนเลี้ยงสตัว์ 
ขนาด กว้างขนาด ๓ 
เมตร ยาว ๖ เมตร
จ านวน ๑ โรงเรือน 

 

  65,000 
อบต.หนองแสง 

  โรงเรือนเลี้ยง
สัตว์ ขนาดกว้าง 
๓ เมตร ยาว ๖ 
เมตร จ านวน ๑ 
โรงเรือน 

 

สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้การเลี้ยง
สัตว์ได้อย่าง
ถูกต้องและ
ปลอดภัย ตาม
หลักวิชาการของ
การเลีย้งสัตว ์

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

37.  7.โครงการฝึกอบรม
การผลิตและการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อท า
การเกษตร 

-เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต 
-เพื่อให้มีอาหารที่
ปลอดสารเคมีไว้ใน
การบริโภคและ
จ าหน่าย 

เกษตรกรต าบลหนอง
แสงไม่น้อยกว่า 
จ านวน ๕๐ คน 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

เกษตรกรต าบล
หนองแสงไม่
น้อยกว่า 
จ านวน ๕๐ คน 

สามารถผลิตและ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ
ท าการเกษตรได ้

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

38.  8.โครงการจัด
นิทรรศการวันดิน
โลก 

-เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระเจ้าอยูห่ัวใน
ราชกาลที่๙ 
-เพื่อให้ประชาชน
ต าบลหนองแสงได้
เห็นความส าคัญ
ของดิน 

-จัดนิทรรศการวันดิน
โลก และมีประชาชน
เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 
200คน 
จ านวน 2 วัน 

  23,000 
อบต.หนองแสง 

23,000 
อบต.หนองแสง 

23,000 
อบต.หนองแสง 

มีประชาชนเข้า
ร่วมไม่ต่ ากว่า 
200คน 

-ประชาชนได้ทราบ
ความส าคัญของวันดิน
โลก 
และเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ดิน 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

39.  9.โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
เกษตรกรต าบล
หนองแสง 

-เพื่อให้เกษตรกรได้
มีความรูเ้พื่อน าไป
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
น าไปปฏิบตัิได้อย่าง
ถูกต้อง 

เกษตรกรในเขต อบต.
หนองแสง ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

  75,000 
อบต.หนองแสง 

75,000 
อบต.หนองแสง 

75,000 
อบต.หนองแสง 

เกษตรกรในเขต 
อบต.หนองแสง 
ไม่น้อยกว่า 50 
คน 

เกษตรกรสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์เพือ่
พัฒนาผลผลิตของ
ตนเองได้ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40.  
 

10.โครงการถมดิน
ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนต าบล
หนองแสง 

เพื่อปรับพื้นท่ี ศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน
ต าบลหนองแสง 

ได้ปรับปรุงพ้ืนท่ี 
จ านวน ๑ ไร่ ให้
เหมาะกับการท า
เกษตร 

  30,000 
อบต.หนองแสง 

  ได้ปรับปรุงพื้นที่ 
จ านวน ๑ ไร่ ให้
เหมาะกับการท า
เกษตร 

พื้นที่ได้รับการปรับปรุง
มีความเหมาะสมที่จะ
ท าการเกษตรได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

41.  11.โครงอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ าในช่วง
ฤดูวางไข่ 

-เพื่อรักษาสมดลุ
ธรรมชาติของสตัว์
น้ าในเขตพื้นท่ี 
อบต.หนองแสง 
-เพื่อให้ป้องกันการ
สูญพันธ์ุของสัตว์น้ า 
 

พื้นที่รับผิดชอบ อบต.
หนองแสง จ านวน 
๒๘ หมู่บ้าน 

  25,000 
อบต.หนองแสง 

25,000 
อบต.หนองแสง 

25,000 
อบต.หนองแสง 

พื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.หนองแสงให้
มีปริมาณสตัว์น้ า
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่ออนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์สัตว์น้ าให้มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น
และรักษาสมดุล
ธรรมชาติทางน้ า 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

42.  12.โครงการ
ก่อสร้างโรงเพาะช า
กล้าไม ้

เพื่อเป็นแหล่งผลิต
กล้าไม้เพื่อการ
ส่งเสริมการปลูกต้น
ในเขต อบต.หนอง
แสง 

โรงเพาะพันธ์ุกลา้ไม้ 
ขนาด 12x12 เมตร 
จ านวน ๑ โรงเรือน 

  45,000 
อบต.หนองแสง 

  โรงเพาะพันธ์ุ
กล้าไม้ ขนาด 
12x12 เมตร 
จ านวน ๑ 
โรงเรือน 

เพื่อเป็นแหล่งผลิต
กล้าไม้เพื่อการ
ส่งเสริมการปลูก
ต้นในเขต อบต.
หนองแสง 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
    2.2 แผนงาน : การเกษตร                         (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43.  
 

1.โครงการฝึกอบรม
ประชาชนในเขตต าบล
หนองแสงโดยการ
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
ปรับปรุงดิน คุ้มครอง
และบ ารุง
ทรัพยากรธรรมชาติใน
การทะลายของดิน 

-เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนไดรู้้
คุณประโยชน์ของ
หญ้าแฝกตามแนว
พระราชด าริของ
ราชการที่ ๙ 

-ที่สาธารณประโยชน์
เพื่อป้องกันการ
ทะลายของดินไม่น้อย
กว่า 1 แห่งในเขต
พื้นที่รับผิดชอบต าบล
หนองแสง 

  200,000 
อบต.หนองแสง 

200,000 
อบต.หนองแสง 

200,000 
อบต.หนองแสง 

-ที่สาธารณประโยชน์
เพื่อป้องกันการ
ทะลายของดินไม่
น้อยกว่า 1 แห่งใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ต าบลหนองแสง 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลหนองแสง รู้จัก
วิธีการป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน
และรู้ประโยชนข์อง
หญ้าแฝก พร้อมทั้งวธิี
อนุรักษ์แหล่งน้ าใหอุ้ดม
สมบูรณ์ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

44.  2.โครงการก าจดั
วัชพืชเพื่ออนุรักษ์
แหล่งน้ า 

-เพื่อปรับปรุงสภาพ
แหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่ อบต.หนองแสง 
-เพื่ออนุรักษ์แหล่ง
น้ าให้มีความอุดม
สมบูรณ ์

 

-ก าจัดวัชพืชแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ
ต าบลหนองแสง 
จ านวน 1 แห่ง/ป ี

30,000 
อบต. 

หนองแสง 

30,000 
อบต. 

หนองแสง 

50,000 
อบต. 

หนองแสง 

50,000 
อบต. 

หนองแสง 

50,000 
อบต. 

หนองแสง 

-ก าจัดวัชพืช
แหล่งน้ า
สาธารณประโยช
น์ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบต าบล
หนองแสง จ านวน 
1 แห่ง/ป ี

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลหนอง
แสง ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์
ตลอดทั้งปี พร้อม
ทั้งเป็นการอนุรักษ์
แหล่งน้ าให้อุดม
สมบูรณ ์

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 
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ล าดับ 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45.  
 

3.โครงการฝึกอบรม
ประชาชนต าบล
หนองแสงรักษ์ป่า 
รักษ์โลก และปลูก
ต้นไมเ้ฉลิมพระ
เกียรต ิ

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ฯ 
- เพื่อคืนผืนป่าและ
ความอุดมสมบูรณ์
คืนสู่ธรรมชาต ิ

-ทีส่าธารณประโยชน์
ในเขต อบต.หนอง
แสงปลูกป่าสวนเฉลมิ
พระเกียรติ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

  50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

-ที่
สาธารณประโยชน์
ในเขต อบต.หนอง
แสงปลูกป่าสวน
เฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 
1 แห่ง 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลหนองแสง มีพื้นที่
ป่าไม้เพิ่มจ านวนมาก
ขึ้น ท าให้อากาศ
บริสุทธิ์ ลดภาวะโลก
ร้อน ท าให้ประชาชน
สุขภาพดีขึ้นห่างไกล
จากมลภาวะ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

46.  4.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราราช
เจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

-เพื่อสนอง
พระราชด าริสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมาร ี
-เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้
ด้านพืชและสิงมีชีวิต
อื่นตามระบบนิเวศน์ 

-แหล่งเรียนรู้ด้านพืช
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆตาม
ระบบนิเวศน์ได้ 
จ านวน ๑ แห่ง/ป ี

 30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

-มีฐานข้อมูล
พรรณไม้ของ
ชุมชนต าบล
หนองแสง 

มีฐานข้อมูลพรรณ
ไม้ของชุมชนต าบล
หนองแสง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ สู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.1 แผนงานการศึกษา               ( งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47.  
 

1.โครงการจ้างเหมา
บริการคนงานท่ัวไป
กองการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีใน
การศึกษา ฯ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง ให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของภาร 
กิจท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้เป็นอยา่งด ี

-คนงานท่ัวไปกอง
การศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
จ านวน  2 คน 

  240,000   
อบต. 

หนองแสง 

240,000   
อบต. 

หนองแสง 

240,000   
อบต. 

หนองแสง 

-คนงานท่ัวไป  
2 คน 

-การบริหารงานกอง
การศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
ภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายได้เป็น
อย่างดี 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

48.  2.โครงการจ้างเหมา
บริการคนงานท่ัวไป
โรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล
อบต.หนองแสง ให้
เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
ภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายได้เป็น
อย่างดี 

คนงานท่ัวไปศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวน  4 คน 

  480,000   
อบต. 

หนองแสง 

480,000   
อบต. 

หนองแสง 

480,000   
อบต. 

หนองแสง 

 - คนงานท่ัวไป 
4 คน 

-การบริหารงาน 
โรงเรียนอนุบาล 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสงเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49.  
 

3. โครงการจ้างเหมา
ผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กโรงเรยีน
อนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

-เพื่อให้การเรียนการ
สอนของเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง ให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของภารกิจ
ท่ีได้รับมอบหมาย 

-ผู้ช่วยครู และผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวน  26 คน 

  3,120,000   
อบต. 

หนองแสง 

3,120,000   
อบต. 

หนองแสง 

3,120,000   
อบต. 

หนองแสง 

ผู้ช่วยครู และ
ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็ก 26 คน 

การเรียนการสอนของ
เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง ให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

50.  4.โครงการจ้างเหมา
ครูต่างชาติของ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้
นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ และให้บัง
เกิดผลท่ีมีคุณภาพต่อ
ตัวผู้เรียนอันน ามาซ่ึง
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติต่อไป 

-ครูต่างชาติ จ านวน  
4  อัตรา 

1,300,000   
อบต.หนองแสง 

1,300,000   
อบต.หนองแสง 

920,000   
อบต. 

หนองแสง 

920,000   
อบต. 

หนองแสง 

920,000   
อบต. 

หนองแสง 

    - ครูต่างชาติ  
    จ านวน 4 อัตรา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้
นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ และให้
บังเกิดผลท่ีมีคุณภาพ
ต่อตัวผู้เรียนอันน ามา
ซ่ึงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติต่อไป 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

51.  5.โครงการจ้างเหมา
บริการแม่บา้น
โรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

-เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล
อบต.หนองแสง ให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของภารกิจ
ท่ีได้รับมอบหมายได้
เป็นอย่างดี 

แม่บ้าน/คนงานท่ัวไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวน  3 อัตรา 

  324,000 
อบต. 

หนองแสง 

324,000 
อบต. 

หนองแสง 

324,000 
อบต. 

หนองแสง 

แม่บ้าน/คนงาน
ทั่วไปศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสง จ านวน  3 
อัตรา 

การบริหารงาน 
โรงเรียนอนุบาล 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสงเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52.  
 

6.โครงการจ้างเหมา
เวรยามรักษาความ
ปลอดภัยโรงเรียน
อนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง ให้
เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
ภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายได้เป็น
อย่างดี 

เวรยามรักษาความ
ปลอดภัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง จ านวน  2 
คน 

  216,000 
อบต. 

หนองแสง 

216,000 
อบต. 

หนองแสง 

216,000 
อบต. 

หนองแสง 

  -เวรยามรักษา
ความปลอดภัย 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง จ านวน  
2 คน 

โรงเรียนอนุบาล 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสง มีความ
ปลอดภัย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

53.  7.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

-เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของเด็ก
ว่าเป็นทรัพยากร
บุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อ
ประเทศชาติ และ
เป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาชาติ
บ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าและ
มั่นคงสืบไป 

จ านวนผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ  1,000  
คน 

400,000   
อบต. 

หนองแสง 

400,000   
อบต. 

หนองแสง 

250,000   
อบต. 

หนองแสง 

250,000   
อบต. 

หนองแสง 

250,000   
อบต. 

หนองแสง 

จ านวนผู้เข้าร่วม
งานประมาณ  
1,000  คน 

เด็กได้มีกิจกรรม
ส่งเสริมการ
แสดงออกในสิ่งท่ีดี
งาม และให้ผู้ใหญ่
ตระหนักถึง
ความส าคญัของเด็ก 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

 
 
 
 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54.  
 

8. โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

- เพื่อเป็นการเทิดทูน
พระเกียรติและแสดง
ความจงรักภกัดีแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตติ์พระบรมราชินีนาถ 
- เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาล อบต.
หนองแสงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนองค์การริหารส่วน
ต าบลหนองแสงได้แสดง
ความรัก  ความกตัญญู
กตเวทีต่อมารดา 

-เด็กนักเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน  
ประชาชนท่ัวไป  
พนักงานจ้าง  พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แสง  สมาชิก  อบต.  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน  ประมาณ  
650  คน 

20,000   
อบต. 

หนองแสง 

20,000   
 อบต. 

หนองแสง 

30,000   
อบต. 

หนองแสง 

30,000   
อบต. 

หนองแสง 

30,000   
อบต. 

หนองแสง 

-เด็กนักเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน  
ประชาชนท่ัวไป  
พนักงานจ้าง  
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสง  สมาชิก  
อบต.  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน  ประมาณ  
650  คน 

นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนอง
แสงและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
องค์การริหารส่วน
ต าบลหนองแสงได้
แสดงความรัก  
ความกตัญญูกตเวที
ต่อมารดา 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

55.  9.โครงการศึกษาดู
งานด้านการบรหิาร
จัดการทางการศึกษา
ของคณะครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรมใน
เรื่องการบริหาร
จัดการ และการเรียน
การสอนของโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น 
- เพื่อเพ่ิมวิสัยทัศน์
ความรู้และ
ประสบการณ์การ
บริหารการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนระดับ
ปฐมวัย 

คณะครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมโครงการ 
จ านวน  45  คน   

100,000   
อบต. 

หนองแสง 

100,000   
อบต. 

หนองแสง 

250,000   
อบต. 

หนองแสง 

250,000   
อบต. 

หนองแสง 

250,000   
อบต. 

หนองแสง 

คณะครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาร่วม
โครงการ จ านวน  
45  คน   

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เพิ่มวสิัยทัศน์
ความรู้และ
ประสบการณ์การ
บริหารการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนระดับ
ปฐมวัย 

 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

 
 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56.  
 

10.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เบิกหักผลักส่งเงิน
ให้กับสถานศึกษา 
ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรมในรายการ
พื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน และ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ให้
นักเรียนทุกคนมี
ความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน โดยการ
บริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในปีการศึกษา ทุกคน 

4,000,000 
อบต. 

หนองแสง 

4,000,000 
อบต. 

หนองแสง 

4,000,000 
อบต. 

หนองแสง 

4,000,000 
อบต. 

หนองแสง 

4,000,000 
อบต. 

หนองแสง 

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในปี
การศึกษา ทุกคน 

นักเรียนเข้าถึง
โอกาสทางการ
ศึกษา มีความพร้อม
ที่จะเรียนและ 
ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ  

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57.  
 

11.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบิก
หักผลักส่งเงินให้กับ
สถานศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง   ใน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรมใน
รายการพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าอาหารกลางวัน ค่า
จัดการเรียนการสอน 
และค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ให้
นักเรียนทุกคนมีความ
พร้อมท่ีจะได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน โดยการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาปฐมวัย ใน
ปีการศึกษา ทุกคน  

2,414,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,414,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,414,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,414,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,414,000 
อบต. 

หนองแสง 

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ปฐมวัย ในปี
การศึกษา ทุกคน 

นักเรียนเข้าถึง
โอกาสทางการ
ศึกษา มีความพร้อม
ที่จะเรียนและ 
ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ และ
สถานศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีส่่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพ 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

58.  12.โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม )
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ของ อบต.หนองแสง  

- เพื่อสนับสนุน/ 
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยเด็กให้
แข็งแรง และสมบรูณ ์

เด็กนักเรยีนสังกัด
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ของ อบต.หนองแสง 
ทุกคนได้ดืม่นมครบ
ทุกวันท าการ 

2,200,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,200,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,162,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,162,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,162,000 
อบต. 

หนองแสง 

เด็กนักเรียน
สังกัดโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีของ 
อบต.หนองแสง 
ทุกคนได้ดื่มนม
ครบทุกวันท าการ 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์
แข็งแรง 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59.  
 

13. โครงการอดุหนุน
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 17 เพื่อ
ด าเนินการโครงการ
อาหารเสริม ( นม ) 
ตั้งแต่ อนุบาลถึง ป.6 

- เพื่อสนับสนุน/ 
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยเด็กให้
แข็งแรง และสมบรูณ ์

เด็กนักเรยีนสังกัด
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 17 ทุกคนได้
ดื่มนมครบทุกวันท า
การ 

228,800 
อบต. 

หนองแสง 

228,800
อบต. 

หนองแสง 
 
 
 
 
 
 

106,000
อบต. 

หนองแสง 

106,000 
อบต. 

หนองแสง 

106,000
อบต. 

หนองแสง 

เด็กนักเรยีนสังกัด
โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 
17 ทุกคนได้ดืม่
นมครบทุกวันท า
การ 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์
แข็งแรง 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

60.  14.อุดหนุนโรงเรียน
ในพื้นที่ของ อบต.
หนองแสง ทั้ง 8  
โรงเรียนเพื่อด าเนิน
โครงการอาหาร
กลางวัน 

- เพ่ือสนับสนุน/ 
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยเด็กให้
แข็งแรง และ
สมบูรณ์ 

เด็กนักเรยีนสังกัด
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ของ อบต.หนองแสง 
เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบ
ทุกวันท าการ 

2,400,000 
อบต. 

หนองแสง 

 

2,400,000 
อบต. 

หนองแสง 

 

1,920,000 
อบต. 

หนองแสง 

1,920,000 
อบต. 

หนองแสง 

1,920,000 
อบต. 

หนองแสง 

  -เด็กนักเรียน
สังกัดโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีของ อบต.
หนองแสง เด็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกวัน
ท าการ 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์
แข็งแรง 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและการนันทนาการ            (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61.  
 

1.โครงการสาน
สัมพันธ์แข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน
อนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

--เพื่อพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  สติปญัญา  
อารมณ์  และสังคม  
ให้แก่เด็กนักเรยีน 
-เพื่อส่งเสรมิความมี
ระเบียบวินยัความ
สามัคคี  อดทน  การ
ปฏิบัติตามกติกา
ข้อตกลง 

-เด็กนักเรียน  
ผู้ปกครองนักเรยีน 
คณะครูและบุคลากร 
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน  600 คน 

70,000 

อบต. 

หนองแสง 

70,000 

อบต. 

หนองแสง 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

เด็กนักเรยีน  
ผู้ปกครอง
นักเรียน คณะครู
และบุคลากร 
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน  600 คน
ได้ร่วมกิจกรรม 

-เด็กมีความสามัคคี  
มีระเบยีบ รู้จักมีน้ า
ในนักกีฬา รู้แพ้  รู้
ชนะ  รู้อภัย 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

62.  2.โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาเพื่อ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา 
ส าหรับการแข่งขัน
กีฬาของ อบต. 
ประชาชน โรงเรยีน
ในสังกัดในต าบล
หนองแสง 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา / 
ออกก าลังกาย 
- เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนเล่นกีฬาที่
ตนเองสนใจได้อย่าง
ทั่วถึง 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาเพื่อมอบให้ทั้ง 
28 หมู่บ้าน และ
สถานศึกษาในสังกัด  
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
ทั้ง 2 แห่ง   

300,000 

อบต. 

หนองแสง 

300,000 

อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

 -จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาเพื่อ
มอบให้ทั้ง 28 
หมู่บ้าน และ
สถานศึกษาใน
สังกัด  อบต.
หนองแสง 

ทั้ง 2 แห่ง   

- ประชาชน/
เยาวชน สนใจการ
เล่นกีฬา และการ
ออกก าลังกายมาก
ขึ้น 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและการนันทนาการ            (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63.  
 

1.โครงการ “ร่วมสืบ
สานประเพณี
ออนซอนกลองยาว  
ชาววาปีปทุม” 
 

-เพื่อส่งเสริมให้ปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญใน
การอนุรักษ์ประเพณี  ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น และ
เห็นคุณค่าของการสืบสาน
ศิลปะพื้นบ้านของท้องถิ่น 
-เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของต าบลหนองแสงและ
อ าเภอวาปีปทุม 
 

-ผู้ที่ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ คน 

300,000
อบต. 

หนองแสง 

300,000
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 อบต. 
หนองแสง 

-ผู้ที่ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ 
คน 

-ชาวต าบลหนอง
แสงได้จดังานซึ่ง
ด ารงไว้ด ารงคงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม
ของอ าเภอวาปีปทุม 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

64.  2.โครงการสืบสาน
งานนมัสการ
พระพุทธรูปนาคปรก 
สรงกู่บ้านแดง   

- เพื่อให้ประชาชน รู้ถึง
คุณค่าและหวงแหน
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุของท้องถิ่น 
-  เพื่อด ารงคงไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม 
-เพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของต าบล
หนองแสงและอ าเภอ
วาปีปทุม 

-ประชาชนท่ัวไป จาก
ต าบลหนองแสง และ
ต าบลใกลเ้คียงเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 350  คน 

40,000
อบต. 

หนองแสง 

40,000 
อบต. 

หนองแสง 

50,000 
อบต. 

หนองแสง 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

50,000 อบต. 
หนองแสง 

 -ประชาชนท่ัวไป 
จากต าบลหนอง
แสง และต าบล
ใกล้เคียงเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 350  คน 

- ชาวต าบลหนอง
แสงได้จดังานซึ่ง
ด ารงไว้ด ารงคงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม
ของต าบล 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ สู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม       
3.4 แผนงานการศึกษา                                                          ( งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65.  
 

1. โครงการต่อเติม
อาคารเรยีนสองช้ัน
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

- เพื่อให้มีพื้นที่ประกอบ
อาหาร เก็บล้างภาชนะ
ในการประกอบอาหาร
ส าหรับนักเรียน 

 

-ต่อเติมช้ันล่างของ
อาคารเรยีนขนาด
พื้นที่กว้าง 4 เมตร
ยาว36เมตร 

  250,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ต่อเติมชั้นลา่งของ
อาคารเรยีนขนาด
พื้นที่กว้าง 4 
เมตรยาว36เมตร 

-เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง  มี
โรงอาหาร ที่เกบ็/ล้าง 
อุปกรณ์เครื่องครัวที่

เพียงพอ 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
66.  2.โครงการก่อสร้าง

อาคารเรียน  คสล.3 
ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบ
ตอกเสาเข็ม)ตาม
มาตรฐานแบบแปลน
อาคารเรียนของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- เพื่อให้มีห้องเรียน
เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 
 

-ก่อสร้างอาคารเรียน  
คสล.3 ชั้น 12 
ห้องเรียน (แบบตอก
เสาเข็ม)ตามมาตรฐาน
แบบแปลนอาคารเรียน
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  5,848,900 
อบต. 

หนองแสง 

   -ก่อสรา้งอาคารเรียน  
คสล.3 ชั้น 12 
ห้องเรียน (แบบตอก
เสาเข็ม)ตาม
มาตรฐานแบบแปลน
อาคารเรียนของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- นักเรียนได้มีห้องเรียน
เพียงพอ 
500 คน 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
 

67.  3.โครงการเพิ่มขนาด
หม้อแปลงไฟฟ้าของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แสงจาก 50 KVA เป็น 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 150 
KVA 

เพื่อเพ่ิมขนาดหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 

-หม้อแปลงไฟฟ้าของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงจาก 
50 KVA เป็น ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 150 KVA 

  200,000 
อบต. 

หนองแสง 

  -หม้อแปลงไฟฟา้
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสงจาก 50 
KVA เป็น ขนาดไม่
ต่ ากวา่ 150 KVA 

มีไฟฟ้าเพียงพอส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
4.1 แผนงาน :  การสังคมสงเคราะห์                       ( งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68.  
 

1.โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพสตรไีทย 

-เพื่อให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านรู้ถึงบทบาท
หน้าท่ีและปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลงได้เป็น
อย่างดี 
- เพื่อสร้างภูมิคุม้กันท่ี
ดีในระยะยาวให้กับ
ชุมชน ตลอดจนองค์
ความรู้ด้านการพัฒนา 
- เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที9่ 

-กลุ่มสตรีแม่บา้นใน
ชุมชนจ านวนไม่น้อย
กว่า 100 คน 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

50,000   
อบต. 

หนองแสง 

50,000   
อบต. 

หนองแสง 

50,000   
อบต. 

หนองแสง 

50,000   
อบต. 

หนองแสง 

-กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการตาม
จ านวนที่ตั้งไว ้

-กลุ่มเป้าหมายได้
แสดงออกถึงพลัง
ความสมคัรสมาน
สามัคค ี
 -สามารถรูเ้ท่าทันต่อ
การเปลีย่นแปลงและ
สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณไ์ด้
ตลอดเวลา กลา้คิด 
กล้าตัดสินใจ มีภาวะ
ผู้น า 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69.  
 

2.โครงการวันสตรี
สากล. 

-กระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในสังคมตระหนักถึง
ความส าคญัของวันสตรี
สากล สนับสนุนและ
ร่วมกันท ากิจกรรมให้    
เป็นที่รู้จักและ
กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
ให้สตรมีีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการสร้างสังคม
แห่งความเสมอภาค 
ความเท่าเทียม ความ 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ต าบลหนองแสง ไม่
น้อยกว่า 100 คน 

30,000  
 อบต. 

หนองแสง 

30,000  
อบต. 

หนองแสง 

5,600  
 อบต. 

หนองแสง 

5,600  
อบต. 

หนองแสง 

5,600  
อบต. 

หนองแสง 

-กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการตาม
จ านวนที่ตั้งไว ้

กลุ่มเป้าหมายได้
แสดงออกถึงพลัง
ความสมคัรสมาน
สามัคคี -สามารถ
รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงแล
สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์
ได้ตลอดเวลา กล้า
คิด กล้าตดัสินใจ มี
ภาวะผู้น า 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

70.  3. โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ 
สวัสดิการเบีย้ยังชีพ  
ปีงบประมาณ  

เพื่อเผยแพร่ข้อมลู 
ข่าวสาร ระเบียบ 
เกี่ยวกับสิทธิ สวสัดิการ
ของผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผูด้้อยโอกาสให้
ทั่วถึง และมีความ
เข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ผู้ไดร้ับเบีย้ยังชีพใน
เขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสงไม่น้อยกว่า  
2,000  ราย 

5,000  
 อบต. 

หนองแสง 

5,000  
อบต. 

หนองแสง 

5,500  
 อบต. 

หนองแสง 

5,500  
อบต. 

หนองแสง 

5,500  
อบต. 

หนองแสง 

จ านวนผู้ได้รับเบี้ย
ยังชีพท่ีมาแสดง
ตนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90 

ผู้ไดร้ับเบีย้ยังชีพทุก
ประเภทไดม้าแสดง
สิทธ์ิของตนเอง  
และได้น าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพ
ตัวเอง 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

 
 
 
 
 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71.  
 

4.โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนใน
กรณีเกดิอัคคีภยัที่ไม่
เข้าข่ายภัยพิบตัิ  

-เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้
ประสบอัคคีภัยท่ีไม่เข้า
ข่ายภัยพิบัติ 
-  เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู 
เยียวยา ผู้ประสบ
อัคคีภัยท่ีไม่เข้าข่ายภัย
พิบัติ ตามหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการ       เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ของ
กระทรวงการคลัง 
 

-ผู้ประสบอัคคีภยัที่ไม่
เข้าข่ายภัยพิบัติ            

  100,000  
 อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

  -สามารถให้ การ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู 
เยียวยา ผูป้ระสบ
อัคคีภัยที่ไมเ่ข้า
ข่ายภัยพิบัติ ได้ใน
เบื้องต้น 

-สามารถให้การ 
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู 
เยียวยา ผูป้ระสบ
อัคคีภัยที่ไมเ่ข้าข่าย
ภัยพิบัติ ด้านการ
ด ารงชีพได้ใน
เบื้องต้น 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
(ส านักปลัด) 

72.  5.โครงการซ่อมสร้าง
บ้านผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

- เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้ผู้ที่ยากไร้
และผูด้้อยโอกาสทาง
สังคมที่ไดร้ับความ
เดือดร้อน 
- เพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล ในการ
ส่งเสริมความรักความ
สามัคคีและสร้างความ
ปรองดองความ
สมานฉันท์ให้เกิด
ขึ้นกับชุมชน 

- ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม จ านวนไม่น้อย
กว่า 10 ครัวเรือน 

100,000  
 อบต.หนอง

แสง 

100,000  
 อบต.หนอง

แสง 

300,000  
 อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ผ่านการ
พิจารณา
คัดเลือกไดร้ับ
การซ่อมสร้างที่
พักอาศัยร้อยละ 
100  

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การบริการจาก
ภาครัฐในการ
ช่วยเหลือเยยีวซ่อม
สร้างที่อยู่อาศัยให้มี
สภาพความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น มีความ
มั่นคงปลอดภยัใน
การเข้าพักอาศัย 
เกิดความเท่าเทียม
ในสังคมสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างมีคณุค่า
และมสี่วนร่วมใน
ชุมชนมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73.  
 

6.โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
หนองแสง ประจ าปี
งบประมาณ 

-เพื่อให้คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน และพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องรู้จักบทบาท
หน้าท่ี และตระหนักใน
หน้าท่ีของตนเองเพื่อ
มาใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนให้
สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐในบริบทพื้นที่
ตนเอง 

-คณะกรรมการ
กองทุนและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองแสง 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000  
อบต.หนองแสง 

300,000  
 อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

คณะกรรมการ
กองทุนและ
สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองแสง 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ไม่น้อย
กว่า 50 คน 

คณะกรรมการ
กองทุนและ
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง สามารถ
น าความรู้และ
แนวคิดที่ได้จาก
การอบรมและ
ศึกษาดูงานมา
บริหารจดัการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนอง
แสงเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

74.  7.โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพนักเรยีน
โรงเรียนผูสู้งอายุ  
ปีงบประมาณ 

- เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้สูงอายุ
และเป็นการยกระดับ
โรงเรียนผูสู้งอายุต าบล
หนองแสงให้ดียิ่งขึ้น 
-เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ี
ตลอดจนมีกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ท า
ร่วมกัน 

ตัวแทนผู้สูงอายุใน
อบต.หนองแสง  28  
หมู่บ้านจ านวนไม่น้อย
กว่า  120  คน 

250,000  
 อบต.หนองแสง 

250,000 
 อบต.หนองแสง 

350,000  
 อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

- ผู้เข้ารับการ
โครงการฯ  
จ านวนไม่น้อย
กว่า  120  คน 

-ลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กับ
องค์กรและ
ชีวิตประจ าวัน
ตลอดจนสามารถไป
เผยแพร่แก่บคุคล
อื่นได ้

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75.  
 

8.โครงการอบรมค่าย
พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่
สมดลุ 

-เพื่อสร้างภูมคิุ้มกันท่ีดี
ให้กับครอบครัวด้วย
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการ
ด าเนินชีวิต 
-เพื่อสร้างแนวทางที่ใช้
ในการด าเนินชีวิตของ
ครอบครัวได้อย่าง
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

-ประชาชนท่ัวไป/
กลุ่มผูสู้งอายุภายใน
ชุมชน จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน 

150,000  
 อบต. 

หนองแสง 

150,000  
 อบต. 

หนองแสง 

350,000  
 อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

- ผู้สูงอาย/ุ
สมาชิก
ครอบครัวทุก
ช่วงวัย 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน 

มีแนวทางที่ใช้ใน
การด าเนินชีวิตของ
ครอบครัวได้อย่าง
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

76.  9.โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพผูสู้งอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเองทั้งด้าน 
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพรา่งกาย
และจิตใจ 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนน าเครือข่าย
ผู้สูงอายุในการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุใน
ชุมชน 

ตัวแทนผู้สูงอายุใน
เขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง  และ
ผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน  
28  หมู่บ้าน  รวม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น  จ านวนไม่น้อย
กว่า  700  คน 

200,000  
 อบต. 

หนองแสง 

200,000  
อบต. 

หนองแสง 

350,000  
 อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

 จ านวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ90 

ผู้สูงอายุ ในเขต 
อบต.หนองแสง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

 
 



   แบบ ผ.02 

78 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77.  
 

10.โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน รู้เท่า
ทันเทคโนโลยี และรู้
รักษ์สิ่งแวดล้อม  

- เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้สถานการณ์
สิ่งแวดล้อม และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
โดยสถานการณ ์
-เพื่อให้เข้าใจขอบเขต
ของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับชีวิตประจ าวันและ
สิ่งแวดล้อม 

-สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองแสง ผู้ที่
เกี่ยวข้องสนใจและ
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 50 คน 

  350,000  
 อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

-ผู้ร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย 
80 

เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
การท ากิ จกรรม
กลุ่มและเกิดความ
สามัคคี 
-มีสภาวะเป็นผู้น า 
กล้าคิด กลา้
แสดงออก 
-เกิดทัศนคติในเชิง
บวก กล้าตัดสินใจ 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

78.  11.โครงการเพิ่ม
ทักษะการบริหาร
จัดการและการ
ส่งเสริมกลุม่อาชีพ 

-เพื่อให้กลุ่มเกิด
ภูมิคุ้มกันท่ีดี มีทักษะ
ในการบริหารจัดการ
ด้านการตลาดของกลุม่
อาชีพ แบบมืออาชีพ 
-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริการ
จัดการดา้นการตลาด
สมัยใหม่ของกลุม่อาชีพ 

กลุ่มอาชีพภายใน
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 
 5 กลุ่ม จ านวนไม่
น้อยกว่า 100 คน 

35,000  
 อบต. 

หนองแสง 

35,000  
อบต. 

หนองแสง 

50,000  
 อบต. 

หนองแสง 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

กลุ่มอาชีพภายใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า 
5 กลุ่ม โดยมี
สมาชิกกลุ่มไม่
น้อยกว่า 100 
คน 

กลุ่มสามารถ
วิเคราะหส์ภาพ
ปัญหาและเกิดองค์
ความรู้ในการแกไ้ข
ปัญหา เกิดความคิด
และทักษะในการ
บริหารจดัการกลุ่ม
อาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

79.  12.โครงการส ารวจ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
คนไร้ที่พ่ึงในต าบล
หนองแสง  
ประจ าปีงบประมาณ 

-เพื่อส ารวจจ านวน
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และคนไร้ที่พึ่งใน ต.
หนองแสง 
-เพื่อหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมายหลัก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
ในเขต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง  
28 หมู่บ้าน   

5,000  
 อบต. 

หนองแสง 

5,000  
อบต. 

หนองแสง 

5,000  
 อบต. 

หนองแสง 

5,000  
อบต. 

หนองแสง 

5,000  
อบต. 

หนองแสง 

   -ส ารวจจ านวน
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและคนไร้ที่
พึ่งในต าบลหนอง
แสง 28 หมู่บ้าน   

-ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
หน่วยงานราชการ 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80.  
 

13 โครงการอบรม
ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 

- เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวด าเนินชีวิต
โดยยดึมั่นในหลัก
คุณธรรมและจรยิธรรม 
-เพื่อส่งเสรมิให้
ครอบครัวด าเนินชีวิต
ตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้
ครอบครัวมภีูมิคุม้กัน 
สามารถพึ่งพาตนเองได้
ภายใต้สภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

-ประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ 
อบต.หนองแสงไม่
น้อยกว่า 50 คน 

30,000  
 อบต. 

หนองแสง 

30,000  
อบต. 

หนองแสง 

50,000  
 อบต. 

หนองแสง 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

- กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการตาม
ที่ตั้งไว้ 

ครอบครัวเกดิความ
รักใคร่กลมเกลยีว 
รู้จักแบ่งหน้าท่ีและ
รับผิดชอบงานของ
ตนเองภายใน
ครอบครัว ให้เวลา
กับครอบครัวมาก
ขึ้น  

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

81.  14.โครงการอดุหนุน/
สนับสนุน/กลุ่มอาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

-  เพื่อให้การ
ด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพในต าบลหนอง
แสงบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
-กลุ่มอาชีพได้รบัการ
สนับสนุนเงินทุนในการ
ด าเนินการของกลุม่ 
ตามที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
เขียนค าขดสนับสนุน
เป็นรายโครงการ 

-กลุ่มอาชีพในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
อบต.หนองแสง ทั้ง 
28 หมู่บ้าน 

  300,000  
 อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

กลุ่มอาชีพไดร้ับ
การสนับสนุน
เงินทุนในการ
ด าเนินการของ
กลุ่ม ตามที่
ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

การด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพไดร้ับการ
สนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถสรา้งรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

 



   แบบ ผ.02 

80 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82.  
 

15.โครงการอดุหนุน
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองแสง 

-เพื่อให้เยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส าหรับ
เยาวชน 
-เพื่อสนับสนุนการ
ท างานของสภาเด็ก
และเยาวชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนอง
แสง 

  50,000  
 อบต. 

หนองแสง 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

50,000  
อบต. 

หนองแสง 

-สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
หนองแสง ได้มี
การจัดกิจกรรม
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนอง
แสงไดม้ีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
พัฒนา 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
4.2 แผนงานงบกลาง      ( งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83.  
 

1.โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

- เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์
ในเขต อบต.หนอง
แสง มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

รายละ6,000บาท/ป ี 120,000 

เงินอุดหนุน 

 

120,00
0 

เงิน
อุดหนุน 

 

120,000 
เงินอุดหนุน 
(20ราย) 

 

150,000 
เงินอุดหนุน 
(25 ราย) 

 

150,000 
เงินอุดหนุน 
(25ราย) 

 

ผู้ป่วย
เอดส์มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 
อบต.หนองแสงมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

84.  2.โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผูสู้งอาย ุ

-เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต 
อบต.หนองแสง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายทุี่มีอายุ 60ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป 

  19,418,400    
เงินอุดหนุน 

(2,277 ราย) 

23,007,400   
เงินอุดหนุน 

(2,377ราย) 

26,596,400   
เงินอุดหนุน 

(2,477 ราย) 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายใุนเขต 
อบต.หนองแสงมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

85.  3.โครงการเสริมสรา้ง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพล
ภาพ     

-เพื่อใหผู้้พิการในเขต 
อบต.หนองแสง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการในเขต อบต.
หนองแสงทุกคน 

  5,088,000
เงินอุดหนุน 
(530ราย) 

6,088,000   
เงินอุดหนุน 
(630 ราย) 

7,088,000   
เงินอุดหนุน 
(730ราย) 

ผู้พิการมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น     

ผู้พิการในเขต 
อบต.หนองแสงมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
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ล าดับ 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86.  
 

4.โครงการเงิน
สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองแสง 

-เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนอง
แสงในการส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน  

-เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการให้กับ
ประชาชนในเขต 
อบต.หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
หลักประกันใน
ชีวิต 

ประชาชนมี
สวัสดิการ การ
เจ็บป่วยและ
เสียชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงาน : การสาธารณสุข        (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87.  
 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าด้าน
สุขภาพ ต าบลหนอง
แสง 

-เพื่อให้กลุ่มแกนน า
สุขภาพ ต าบลหนอง
แสง ผู้น าหมู่บ้าน อสม.
และ ผู้ที่ท าหน้าท่ีดูแล
สุขภาพในหมู่บ้าน 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปขยายผลใน
พื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน 
ของตนเอง 

-กลุ่มแกนน าสุขภาพ  
ต าบลหนองแสง   
จ านวน  140  คน
ผ่านการอบรม 

250,000 
อบต. 

หนองแสง 

250,000 
อบต. 

หนองแสง 

30,000 
อบต. 

หนองแสง 

30,000 
อบต. 

หนองแสง 

30,000 
อบต. 

หนองแสง 

-กลุ่มแกนน า
สุขภาพ  ต าบล
หนองแสง   
จ านวน  140  
คนผ่านการอบรม 

กลุ่มแกนน าสุขภาพ  
ต าบลหนองแสง  
และประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
อบต.หนองแสงเป็น
ผู้ที่มีความรู้ด้านการ
สาธารณสุขสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง  
และครอบครัวได ้

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

88.  2.โครงการบรหิาร
จัดการขยะในชุมชน 

-เพื่ออบรมให้ประชาชนมี
ความรู้/เข้าใจในกระบวนการ
บริหารจัดการขยะ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน และภาคีเครือข่าย 
(บวร)-เพื่อจัดการขยะมูล 
ฝอย  อย่างถูกต้องตาม 

-พื้นที่เป้าหมายใน
การบริหารจัดการ
ขยะ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง เพิ่มขึ้น
เป็นจ านวน 13  
หมู่บ้าน 

100,000  
อบต. 

หนองแสง 

100,000  
อบต. 

หนองแสง 

100,000  
อบต. 

หนองแสง 

100,000  
อบต. 

หนองแสง 

100,000  
อบต. 

หนองแสง 

ปริมาณขยะมลู
ฝอยในภาพรวม
ของต าบล  
ลดลงร้อยละ 5 

หมู่บ้านสะอาด มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 
บ้านน่าอยู่ สวยงาม 
ปลอดภัยไร้มลพิษ  
ประชาชนมีสุขภาพดี  
ปราศจากโรคติดต่อท่ี

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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หลักวิชาการ  เกิดจากสัตว์และ
แมลงน าโรค 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89.  
 

3.โครงการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับ 
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 28 หมู่บ้าน 

-เพื่อสนับสนุน
โครงการส่งเสริม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านเชิงรุก 
-เพื่อการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง
จ านวน 28 หมู่บ้าน 

560,000  
อบต. 

หนองแสง 

560,000  
อบต. 

หนองแสง 

560,000  
อบต. 

หนองแสง 

560,000  
อบต. 

หนองแสง 

560,000  
อบต. 

หนองแสง 

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสง  จ านวน  
28  หมู่บา้น  
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง มี
สุขภาพด ี

 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

90.  4.โครงการป้องกัน 
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก   

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้  ความเข้าใจ 
ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
-เพื่อก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย แหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย และ
ยุงลายในสถานท่ี
ราชการ วัด โรงเรียน 
และชุมชน 
 

-เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง  
28 หมู่บ้าน 

350,000  
อบต. 

หนองแสง 

350,000  
อบต. 

หนองแสง 

345,000  
อบต. 

หนองแสง 

345,000  
อบต. 

หนองแสง 

345,000  
อบต. 

หนองแสง 

ลดปรมิาณการ
แพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก
ในต าบลหนอง
แสงได้ ร้อยละ 
80 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง  
ปลอดภัยจากการ
เกิดโรคไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91.  
 

5.โครงการอบรม
พัฒนาและจัดการ
ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  และการ
น าไปใช้ปฏิบัติงาน 
แก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบรมพัฒนากลุ่ม
แกนน าสุขภาพ  
ต าบลหนองแสง 
จ านวน 140 คน 

180,000
อบต. 

หนองแสง 

180,000 
อบต. 

หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

อบรมพัฒนา
กลุ่มแกนน า
สุขภาพ  ต าบล
หนองแสง 
จ านวน 140 
คน 

      - ประชาชนใน
เขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง  
ทั้ง 28  หมู่บ้าน  
สามารถจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ได้
อย่างยั่งยืน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

92.  6.โครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหาร 

-เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหาร
มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องสุขาภิบาลอาหาร  
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ในการปรุง/ประกอบ
อาหารได้ถูกต้อง 
- เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคอาหารทีส่ะอาด 

ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร
ในพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 

  30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผง
ลอยจ าหน่าย
อาหาร  และ
กลุ่มแกนน า
สุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลัก
สุขาภิบาล
อาหาร ร้อยละ 
80 

ผู้บริโภคได้บรโิภค
อาหารที่ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93.  
 

7.โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อสนับสนุน
ค่าป่วยการส าหรับนัก
บริบาลท้องถิ่น 

-เพื่อเป็นค่าป่วยการ
ชดเชย  การงานหรือ
เวลาที่เสียไปให้แก่นัก
บริบาลท้องถิ่น 
-  เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ดูแลผูสู้งอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิง 

-นักบริบาลท้องถิ่น
ดูแลผูสู้งอายุระยะ
ยาวท่ีมีภาวะ พ่ึงพิง 
จ านวน  2  คน 

  144,000   
อบต. 

หนองแสง 

144,000   
อบต. 

หนองแสง 

144,000   
อบต. 

หนองแสง 

-มีนักบริบาล
ท้องถิ่น   จ านวน  
2  คน 

ผู้สูงอายุระยะยาวท่ี
มีภาวะ พ่ึงพิง  มีสุข
ภาวะดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

94.  8.โครงการควบคุม 
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคตดิต่อในสตัว ์

-เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ และ
โรคระบาดในสัตว์  
-เพื่อสนองพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

ประชากรสุนัข – แมว 
ในเขตรับผดิชอบ 
อบต.หนองแสง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1,700  ตัว ไดร้ับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000
อบต. 

หนองแสง 

ประชากรสุนัข – 
แมว ในเขต
รับผิดชอบ อบต.
หนองแสง จ านวน
ไม่น้อยกว่า 
1,700  ตัว 
ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สามารถควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
และโรคระบาดใน
สัตว์ โรคพิษสุนัข 
ฯลฯ ได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
  6.ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.1 แผนงานเคหะและชุมชน                           (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95.  
 

1.โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง  รถบรรทุก
ขยะ 

-เพื่อให้บริการเก็บขน
ขยะ แก่ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 
 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  
รถบรรทุกขยะ 
จ านวน 1 คัน 

 2,500,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,400,000   
อบต. 

หนองแสง 

  -จัดซื้อครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง  รถบรรทุก
ขยะ จ านวน 1 
คัน 

-มีรถบรรทุกขยะ  
ส าหรับให้บริการ
เก็บ  ขน  ขยะ  แก่
ประชาชน  ในพ้ืนท่ี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

96.  2.โครงการจัดซื้อถัง
ขยะทั่วไป 

-เพื่อจัดซื้อถังขยะ
ทัว่ไป  เพื่อแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชน ในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 
- เพื่อแจกจ่ายถังขยะ  
ทดแทนถังขยะเก่าท่ี
แตก  ช ารุดให้แก่
ประชาชน  ในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

-จัดซื้อถังขยะทั่วไป  
จ านวน  100  ถัง 

90,000 
อบต. 

หนองแสง 

90,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000
อบต. 

หนองแสง 

-ประชาชนท่ีได้รับ
ถังขยะทั่วไป  
จ านวน 100  
ครัวเรือน  ได้รับ
ความรู้และมสี่วน
ร่วม ในการ
บริหารจดัการ
ขยะในชุมชน 

ประชาชนท่ีได้รบัถัง
ขยะทั่วไป  จ านวน 
100  ครัวเรือน  
ได้รับความรู้และมี
ส่วนร่วม ในการ
บริหารจดัการขยะ
ในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
6.ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน                           (งานไฟฟ้าและถนน) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97.  
 

1.โครงการตดิตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 
อบต. หนองแสง 

-เพื่อความสะดวก
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

- ติดตั้งไฟทาง
สาธารณะครอบคลมุ
ทั้งต าบล 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

98.   2.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
อบต. หนองแสง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ใช้งานได้ดี 

ระบบไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ไม่ได ้

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

99.  3.โครงการอุดหนุน
การขยายเขตไฟฟ้าใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
อบต. หนองแสง 

-เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 5,000 
ม. จ านวน 100 ต้น
ในเขต 28 หมู่บ้าน 

500,000 
อบต. 

หนองแสง 

800,000 
อบต. 

หนองแสง 

800,000 
อบต. 

หนองแสง 

800,000 
อบต. 

หนองแสง 

800,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 
 

ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100.  
 

4.โครงการขุดลอก
หนองน้ า/ล าห้วย
สาธารณะในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต. 
หนองแสง 

- กักเก็บน้ าใช้ในฤดู
แล้งและป้องกันน้ า
ท่วม 
- เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกแหล่งน้ า/ล า
ห้วยสาธารณะในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ อบต. 
หนองแสง ได้อย่าง
น้อยปีละ1 แห่ง 

400,000 
อบต. 

หนองแสง 

400,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000
อบต. 

หนองแสง 

200,000
อบต. 

หนองแสง 

ขุดลอกแหล่งน้ า/
ล าห้วยสาธารณะ
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต. 
หนองแสง ได้
อย่างน้อยปีละ 1 
แห่ง 

- กักเก็บน้ าใช้ใน
ฤดูแล้งและ
ป้องกันน้ าท่วม 

กองช่าง 

101.  5.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน สะพาน 
ระบบประปา/ไฟฟ้า 
อาคาร สิ่งก่อสร้างที่
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต. 
หนองแสง 

-เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน สะพาน 
ระบบประปา/ไฟฟ้า 
อาคารและ สิ่งก่อสรา้ง
ที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต. 
หนองแสง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน สะพาน ระบบ
ประปา/ไฟฟ้า 
อาคารและ 
สิ่งก่อสร้างที่เป็น
สาธารณะประโยชน์
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต. 
หนองแสงให้
สามารถใช้งานได้ทุก
ประเภท 

400,000 
อบต. 

หนองแสง 

400,000 
อบต. 

หนองแสง 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
อบต. หนองแสง
ให้สามารถใช้
งานได้ทุก
ประเภท 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

102.  6.โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงสนาม/ลาน
กีฬาชุมชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 
อบต. หนองแสง 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ก่อสร้างสนาม/ลาน
กีฬาชุมชน ปีละ 1 
แห่ง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

250,000 
อบต. 

หนองแสง 

250,000
อบต. 

หนองแสง 

250,000
อบต. 

หนองแสง 

ก่อสร้างสนาม/
ลานกีฬาชุมชน 
ปีละ  1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103.  
 

7.โครงการขุด
ลอกท่อ/ราง
ระบายน้ าในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต. หนองแสง 

เพื่อลดการอดุตันของ
ท่อ/รางระบายน้ า 
และลดการขังของน้ า
เสีย 

ขุดลอกท่อ/ราง
ระบายน้ าที่อุดตัน/
สกปรก อย่างน้อยปี
ละ 1 ชุมชน  

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

ขุดลอกท่อ/ราง
ระบายน้ าที่อุด
ตัน/สกปรก อย่าง
น้อยปีละ 1 
ชุมชน 

ลดการขังของน้ า
และเพื่อการ
ระบายน้ าเสีย 

กองช่าง 

104.  8.โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับโดยลงผิว
จราจรลูกรัง  
หินคลุก 
 หมู่ที ่1 (เส้นทาง
หลังแมทช์ติวเตอร์) 

-เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับโดยลงผิว
จราจรลูกรัง  
หินคลุกหมู่ที่ 1 
ขนาดกว้าง 5.00 
ม.ยาว500เมตร
พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

105.  9.โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก
(พร้อมบดอัด) 
หมู่ที่ 2 ( ถนนทิศ
ใต้โรงพยาบาลวาปี
ปทุม)  

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 

-ปรับปรุงถนนดินโดย
ลงผิวจราจรลูกรัง  
หินคลุกกว้าง 4 เมตร 
ยาว500 เมตรพร้อม
ติดตั้ งป้ายโครงการ 
ก่ อ ส ร้ า ง ต า ม แ บ บ
อ บ ต . ห น อ ง แ ส ง
ก าหนด 

  450,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106.  
 

10.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่3 
(เส้นทางโรงแรมวี
พี)  

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 100.00 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว
100เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด  

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 
หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

107.  11.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 
(เส้นทางหน้าบ้านนาย
สิทธิวัฒน์  บุญทอง
โท-บ้านนายนิพนธ์  
บุบผารตัน์ )  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
130 เมตรพร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 
หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

108.  12.โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า
คอนกรีต(คมล.)ชนิด
ผ่าซีกภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่5 (เส้นหน้าบ้าน
ยายจีม-สี่แยก/บ้าน
ยายค าปอน-ดอนปู่ตา 
-ศาลาประชาคม)  

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต(คมล.)ชนิดผ่าซีก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
ขนาด Ø0.30 ม. 
ระยะทางรวมยาว 300 
เมตรพร้อมตดิตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน้ า
ท่วมและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 



   แบบ ผ.02 

92 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109.  
 

13.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที6่ (เส้นทาง
รอบหมู่บ้านด้าน
ทิศใต้บ้านนาง
ประยงค์-บ้านนาง
บังอร)  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที6่ ขนาดกว้าง
5.00 ม.ยาว150.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. ได้
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด  

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

110.  14.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 (เส้นวัดป่า
บ้านหัวงัว-บ้าน
หนองอีหมัน )  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 
100 เมตรหนา 0.15 ม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

111.  15.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 (เส้นทาง
รอบหมู่บ้านด้าน
ทิศใต)้ 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 



   แบบ ผ.02 

93 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112.  
 

16.โครงการก่อสร้าง
ฝายคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ล าห้วยท่อน หมู่ที่ 9 

- กักเก็บน้ าใช้ในฤดู
แล้งและป้องกันน้ า
ท่วม 
- เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝาย คอนกรีต
เสรมิเหล็กล าห้วยท่อน 1 
จุด 

  250,000 
อบต. 

หนองแสง 

 
 

 ก่อสร้างฝายกัก
น้ าล าห้วย ล าห้วย
ท่อน 1 จุด 

- กักเก็บน้ าใช้ใน
ฤดูแล้งและ
ป้องกันน้ าท่วม 

กองช่าง 

113.  17.โครงการปรับปรุง/
ขยายระบบน้ าประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชนและมี
ปลอดภัยมากขึ้น 

ปรับปรุง/ขยายระบบ
น้ าประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

  150,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

แก้ไขปัญหาน้ า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค ไม่
เพียงพอ 

กองช่าง 

114.  18.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
(เส้นทางด้าน
ตะวันตกจากบ้านนาง
สายเพชร แก้วธานี - 
บ้านนางภัทนวรรณ 
สัตมติร)  

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชนและมี
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

  360,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115.  
 

19. โครงการ
ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ล าห้วยท่อน  
หมู่ที่ 11 
(เส้นทางเข้าบ้าน
โนนท่อน) 

-เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
สัญจร 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในจุดเสี่ยง 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทางเข้า
บ้านโนนท่อน (ทดแทน
อันเดิมที่แคบกว่าขนาด
ถนนและช ารุด/ทรุด
โทรม)กว้าง 5 เมตร 
ยาว 6 เมตร  

  600,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

116.  20.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 (เส้นทาง
กลางหมู่บ้าน) 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
150 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

  500,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

117.  21.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่13 (เส้นทาง
หน้าบ้านนายสนั่น 
ธิมาศ - ถนน
เชื่อมต่อบ้านหนอง
เดิ่น )  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม กว้าง 5 เมตร 
ยาว 120 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

  360,000 
อบต. 

หนองแสง 

360,000 
อบต. 

หนองแสง 

360,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118.  
 

22.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
(เส้นหน้าหน้าบ้าน 
นางประภา  โพธิ์
พันทะราช) 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø0.40 ม. ทั้ง
สองฝั่งทาง ระยะทาง
รวมยาว 250 เมตร
และ เท คสล. เสริม
ไหล่ทาง พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด 

  320,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

119.  23. โครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 
 

-เพ่ือความสะดวก
และแก้ไขปัญหา
น้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค ไม่เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบประปาหมู่บ้าน 

  250,000 
อบต.หนอง

แสง 
 
 
 
 
 
 

  แก้ไขปัญหาน้ า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค ไม่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
120.  
 

24.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
ชนิดผ่าซีก(คมล.) 
หมูที่ 16 
(หน้าบ้านนางบุญมี  
เกตุด-ีนางอุบล  
แก้วภา )  

เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตชนิดผ่าซีก(คมล.) 
ขนาดØ0.30 ม. 
ระยะทางรวมยาว 
200.00 ม. พร้อมเท 
คสล. เสริมไหล่ทางกว้าง 
1.00เมตรยาว200.00 
ม.   พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

  280,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

121.  25.โครงการ
ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 17  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว  
100 เมตรพร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

  480,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
122.  
 

26.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 
(หลังบ้านนายสมร-
บ้านอ.สุเทพ ) 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø0.40 ม. พร้อม
บ่อพัก คสล. ระยะทาง
รวมยาว 100 เมตรและ 
เท คสล. เสริมไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

  130,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

123.  27.  โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นทาง
รอบสระไร่ข้าว-
หนองสาธารณะ) 
หมู่ที่18  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 125.00 
ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 
 

  375,000 
อบต. 

หนองแสง 

375,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
124.  
 

28.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 
19(ภายในหมู่บ้าน)  

-เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 
-เพ่ือน าน้ าเสียไป
ลงหนองขาม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
Ø0.60*100.00 ม.
ความยาว 250 เมตร
(เพ่ือน าน้ าเสียไปลงหนอง
ขาม )พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

   350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

125.  29. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 19 
(เส้นทางเชื่อม
ถนนนิวซีแลนด์)  
 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน 

ถนนคอนกรีตเสริม 
ขนาดกว้าง4.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ความยาว 
150.00 ม.พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

 360,000 
อบต. 

หนองแสง 

360,000 
อบต. 

หนองแสง 

360,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



   แบบ ผ.02 

99 
 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
126.  
 

30.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 20 
(ภายในหมู่บ้าน ) 

-เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
Ø0.40*100.00 ม.ความยาว 
250 เมตรพร้อมบ่อพัก คสล. 
และตดิตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

127.  31.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 21 (เส้นทาง
หมู่ที่ 21 – 
ชลประทาน) 

-เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
สัญจร 
- เพื่อลดอุบัติเหตุใน
จุดเสีย่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
100 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. พร้อมตดิตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 
 
 
 
 
 

 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

128.  32.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 22 (เส้นทาง
ด้านทิศตะวันตก  )  

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชนและมี
ปลอดภัยมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
100 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. พร้อมตดิตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด 

  240,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 



   แบบ ผ.02 

100 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
129.  
 

33.โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
คอนกรีต ชนิดผ่า
ซีกภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 23 (หน้า
บ้านนายทองสูณ  
จ าปาเกตุ-นางอุไร  
ปะสังติโย)  

เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตชนิดผ่าซีก(คมล.) 
ขนาดØ0.30 ม.*1.00 
เมตร(หน้าบ้านนายทอง
สูณ  จ าปาเกตุ-นางอุไร  
ปะสังติโย) ระยะทางรวม
ยาว 400.00 ม.  พร้อม
เท คสล. เสริมไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

  280,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

130.  34.โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หิน
คลุก หมู่ที่ 24 
(เส้นทางบ้านนาย
รัศม-ีนายสุบรรณ ) 

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
โดยลงผิวจราจรลูกรัง หิน
คลุก(พร้อมบดอัด) 
กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 300 
เมตรพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



   แบบ ผ.02 

101 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
131.  
 

35.โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อ
พัก คสล.หมู่ที่ 
25 วางท่อระบาย
น้ า(เส้นทางจากวง
เวียน-ซุ้มประตู
กลองยาว)  

-เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
Ø0.60*100.00 ม.
ความยาว 350 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. และ
ติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

132.  36โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หิน
คลุก(พร้อมบดอัด)
หมู่ที่ 26 
(เส้นทางบ้านนาย
เฉลียว  ธรรมสา-
ที่นานายสุรพล  บุ
ปะปา)กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
300.00เมตร 

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
โดยลงผิวจราจรลูกรัง หิน
คลุก(พร้อมบดอัด) 
กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 300 
เมตรพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

  160,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 



   แบบ ผ.02 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
133.  
 

37.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที ่26 (เส้นทาง
บ้านนางด า  ปาปะ
เพ-บ้านนายสุรัตน์  
แก้วธานี)  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า
ขนาดØ0.40 ม.*1.00 
เมตร จ านวน 6 ท่อน ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

  250,000 
อบต. 

หนองแสง 

250,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

134.  38.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 27 
(เส้นทางสี่แยก
บ้านนายแพง  
เกตุดี) 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 85 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 280,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



   แบบ ผ.02 

103 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
135.  
 

39.โครงการ
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ 
หนองกลางบ้าน 
หมู่ที่ 28 (ขุด
ลอก/ถม/ขยายคัน
คู) 

-ปรับปรุง ภูมิทัศน์ 
หนองกลางบ้าน 
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

-กักเก็บน้ า  

ปรับปรุง ภูมิทัศน์ หนอง
กลางบ้าน หมู่ที่ 28 (ขุด
ลอก/ถม/ขยายคันคู) 

  180,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ หนอง
กลางบ้าน ให้
มีประโยชน์ใช้
สอยร่วมกัน
มากขึ้น 

ชุมชนน่าอยู่มี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

 

กองช่าง 

136.  40.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมขยาย
เส้นทางถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก หมู่
ที่ 28 (เส้นทาง
หลังโรงเรียนหัว
งัว-บ้านนาย
ศาสตรา  ปทุม
พร) 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3เมตร 
ระยะทาง 80 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมขยาย
เส้นทางถนนดินโดยลง
ผิวจราจรลูกรัง หินคลุก
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
100 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

  190,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 



   แบบ ผ.02 

104 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
137.  
 

41.โครงการ
อุดหนุนการขยาย
เขตประปาส่วน
ภูมิภาค 

-ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคให้
ทั่วถึง 

-เพ่ือให้ ประชาชน 
มีน้ าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคและ
บริโภค 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคให้ทั่วถึง ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบต าบล
หนองแสง ทั้ง 28 
หมู่บ้าน 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชน มี
น้ าประปา
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
และบริโภค 

ประชาชน มี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

138.  42.โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก 
(เส้นทางบ้าน
หนองคูไชย-กระ
ยอม-หนองขาม ) 

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 

ปรับปรุงถนนดินโดยลง
ผิวจราจรลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) (เส้นทาง
บ้านหนองคูไชย-กระ
ยอม-หนองขาม ) พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.
หนองแสงก าหนด 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



   แบบ ผ.02 

105 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
139.  
 

43.โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก หมู่
ที่ 16 (เส้นทาง
บ้านเดิ่นค า–โคก
แปะ )  

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด ) หมู่ที่ 16  
(เส้นทางบ้านเดิ่นค า –โคก
แปะ )  ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร รวมระยะทางยาว 
500 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 

  300,500 
อบต. 

หนองแสง 

300,500 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

140.  44.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่1 
ถนนซอยแสนสุข
(เส้นทางจากถนน
นิวซีแลนด์-ล า
ห้วยแสง  
 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที1่ ถนนซอยแสน
สุข(เส้นทางจากถนน
นิวซีแลนด์-ล าห้วยแสง )กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชา่ง 

 



   แบบ ผ.02 

106 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
141.  
 

45.โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก  
หมู่ที่ 2 รอบแก่ง
น้อย กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร 

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) (เส้นทาง
รอบแก่งน้อย)  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร รวม
ระยะทางยาว 1,500 
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 

   400,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

142.  46.โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับ โดยลง
ผิวจราจรลูกรัง 
หินคลุก หมู่ที่ 5   
( เส้นหลังบ้าน
นายอภินันท์ – 
ฝาย ) 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ โดย
ลงผิวจราจรลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด)หมู่ที่ 5   กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 1,000   
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชา่ง 

 
 



   แบบ ผ.02 

107 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
143.  
 

47.โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) หมู่
ที่ 5 (เส้นทาง
เลียบห้วยจอก
ขวาง)    

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) (เส้นทาง
เลียบห้วยจอกขวาง)  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
รวมระยะทางยาว 500 
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 

    200,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

144.  48.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 
(เส้นกลางบ้าน
หน้าบ้านนางเครือ
วัลย์ – บ้านนาย
สิงห์)  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 



   แบบ ผ.02 

108 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
145.  
 

49.โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) หมู่
ที่ 8 (เส้นทางจาก
บ้านหนองโน-แก่ง
หนองไฮ)    

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) (เส้นทาง
เลียบห้วยจอกขวาง)  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
รวมระยะทางยาว 1,500  
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 

   480,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

146.  50.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 
(เส้นหนองโน
เชื่อมถนนประ
แหย่ง-โรงเรียน
ประชาพัฒนา)  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   3,000,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 



   แบบ ผ.02 

109 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
147.  
 

51.โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) หมู่
ที่ 9 (เส้นทางรอบ
หมู่บ้าน)    

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร รวม
ระยะทางยาว 1,000  
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 

   350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

148.  52.โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หิน
คลุก (พร้อมบด
อัด) หมู่ที่ 10 
(ส้นทางจากนา
นายทอง ทองพา 
-นานางสมบูรณ์  
สังวุฒิโต)  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
โดยลงผิวจราจรลูกรัง หิน
คลุก (พร้อมบดอัด) หมู่ที่ 
10 กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  250,000 
อบต. 

หนองแสง 

250,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 



   แบบ ผ.02 

110 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
149.  
 

53.โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) หมู่
ที่ 11 (เส้นทาง
นานายพยนต์  
สอนวงษ์ ) 

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร รวม
ระยะทางยาว 1,000  
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

150.  54.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
ชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน ขนาด
Ø0.40 ม.*1.00 
เมตร ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
(เส้นหน้าบ้านนาง
สุข – สวนนาย
จ านง  สืบสุนทร) 

เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตชนิดผ่าซีก
ภายในหมู่บ้าน ขนาด
Ø0.40 ม.*1.00 เมตร 
ยาว 250 เมตรและ เท 
คสล. เสริมไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 



   แบบ ผ.02 

111 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
151.  
 

55.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 
รอบหมู่บ้านด้าน
ทิศเหนือ (ติดหน้า
บ้านนายทองดา) 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

152.  56.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 15 
รอบหมู่บ้าน 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนและ
มีปลอดภัยมากข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 



   แบบ ผ.02 

112 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
153.  
 

57.โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 17 ไปสู่ที่
สาธารณประโยชน์  

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø0.40 ม. พร้อม
บ่อพัก คสล.ระยะทาง
รวมยาว 250 เมตรและ 
เท คสล. เสริมไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

   350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

154.  58.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 18 รอบ
หมู่บ้าน ต่อจากเส้น
รอบบ้าน (บ้านบุญ
พา  ชิตบุตร) 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีปลอดภัย
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 



   แบบ ผ.02 

113 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
155.  
 

59.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 20  (เส้นทาง
บ้านนายบุญมา  
แก้วมณี)  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีปลอดภัย
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

156.  60.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 21 (เส้นทาง
ด้านทิศตะวันตก  )  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีปลอดภัย
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  250,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 



   แบบ ผ.02 

114 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
157.  
 

61.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 22  (เส้นทาง
หมู่ที ่9 – หมู่ที่21 )  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีปลอดภัย
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  250,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

158.  62.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
ชนิดผ่าซีก ภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 23 
(เส้นทางป้ายหน้า
หมู่บ้าน-บ้านเลขท่ี 
94 )  

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตชนิดผ่าซีก
ภายในหมู่บ้าน ขนาด
Ø0.40 ม.*1.00 เมตร 
ยาว 200 เมตรและ เท 
คสล. เสริมไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

   250,000 
อบต. 

หนองแสง 

250,000 
อบต. 

หนองแสง 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 
 



   แบบ ผ.02 

115 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
159.  
 

63.โครงการ 
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) หมู่
ที่ 23(เส้นทางสาม
แยกโรงสีชุมชน-นา
นายทองสุข)  

- เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุในจุด
เสี่ยง 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก 
(พร้อมบดอัด) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร รวม
ระยะทางยาว 300  
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ าขนาดØ0.40 ม.*
1.00 เมตร จ านวน 6 
ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.
หนองแสงก าหนด 

  150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

160.  64.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 
(บ้านนางบุญถิ่น-สี่
แยกบ้านนายปรีชา)  

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดØ0.40 ม.*1.00 
เมตร ยาว 250 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

   280,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 



   แบบ ผ.02 

116 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
161.  
 

65.โครงการ
ปรับปรุง /ซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า
คอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 27 
 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุง /ซ่อมแซม ร่อง
ระบายน้ าคอนกรีตขนาด
Ø0.30 ม.*1.00 เมตร 
(ปัญหาน้ าขัง) ระยะทาง
ยาว 500  เมตร พร้อม
เท คสล. เสริมไหล่ทาง
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

162.  66.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมโดย
การเหล็กขยายไหล่
ทาง หมู่ที่ 28  
(เส้นทางกลางบ้าน)  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีปลอดภัย
มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยการขยาย
ไหล่ทางระยะทางยาว 
500  เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
163.  
 

67.โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก 
หมู่ที่ 9 (เส้นทางล า
ห้วยร่องกะโดน – ล า
ห้วยจอกขวาง ) 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชนและมี
ปลอดภัยมากขึ้น 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก หมู่ที่ 
9 (เส้นทางล าห้วยร่องกะ
โดน – ล าห้วยจอกขวาง )
ระยะทาง 1,500 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด 

   150,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

164.  68.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
(เส้นทางรอบ
หมู่บ้าน) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
Ø0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. ระยะทางรวมยาว 
250 เมตรและ เท คสล. 
เสรมิไหล่ทาง พร้อมตดิตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
165.  
 

69.โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุก
(พร้อมบดอัด) 
หมู่ที่ 18 (เส้นทาง
นาพ่อถาวร-แยก
นาพ่อถาวร) 

-เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
สัญจร 
- เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในจุดเสี่ยง 

ปรับปรุงถนนดินโดยลง
ผิวจราจรลูกรัง หินคลุก
(พร้อมบดอัด) 
หมู่ที่ 18 กว้าง 5.00 
เมตร *ระยะทางรวมยาว 
400.00เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

   350,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

166.  70.โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 19 
 

-เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 
-เพ่ือน าน้ าเสียไป
ลงหนองขาม 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
Ø0.60*100.00 ม.
ความยาว 250 เมตร
(เพ่ือน าน้ าเสียไปลงหนอง
ขาม )พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง
ก าหนด 

    350,000 
อบต. 

หนองแสง 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมและ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
167.  
 

71. โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุกหมู่ที่ 
12 (เส้นทางไปกู่
บ้านแดง) 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน 

ปรับปรุงถนนดินโดยลง
ผิวจราจรลูกรัง หินคลุก 
(กว้าง5เมตร ยาว 
1000.00 ม. 

    750,000 
อบต.หนองแสง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน                           (งานไฟฟ้าและถนน) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  
 

1. โครงการ
ก่อสร้างระบบสูบ
จ่ายน ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่
16(บ้านหนองเดิ่น) 

เพ่ือขยายพื นที่
ชลประทาน  ให้
เกษตรกรได้ท้า
การเกษตร 

-เพ่ิมพื นที่
การเกษตรในเขต
พื นที่รับผิดชอบ
ต้าบลหนองแสง 
ให้มีศักยภาพใน
การเพาะปลูก
ตลอดทั งปี จ้านวน 
100 ไร่ 

   4,000,000   เกษตรกรมี
อาชีพและ
รายได้ที่ม่ันคง
และลดความ
เสี่ยงต่อภัย
แล้ง 

เพ่ิมพื นที่
เพาะปลูก
เกษตรกรและมี
น ้าเพียงพอ 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

 

2.  2.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 3 
เชื่อมกับบ้านหนองคู
ม่วง ต.ประชาพัฒนา  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
ระหว่าง 2 ต้าบล 

ถนนลาดยางกว้าง 
5เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

    7,500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ น 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3.  
 

3. โครงการขุดเจาะ
น ้าบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

- เพื่อให้เกษตรกรมี
น ้าเพื่อท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะน ้าบาดาล
เพื่อการเกษตร ใน
เขตพื นท่ีรับผดิชอบ
ต้าบลหนองแสง    ปีละ 
10 บ่อ 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ
บุคลากรทั งหมด 

- การท้างานมี
ประสิทธิภาพ 
ถูกต้องและรวดเร็ว 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคา

ม 
 

4.  4.โครงการขยายไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

- เพื่อขยายพื นท่ี
การเกษตรของ
ประชาชน 
- เพื่อให้เกษตรกรมี
น ้าท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ครอบคลมุพื นท่ี
การเกษตรให้เพิ่มขึ น
ปีละ 200 ไร่ 

3,000,000 
 

3,000,000 3,000,000 
 

3,000,000 3,000,000 เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและมี
ผลผลติมากขึ น 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการท้า
การเกษตรเพิ่มขึ น 

 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

 

5.  5.โครงการก่อสร้าง
ฝายคอนกรตีเสริม
เหล็ก ในล้าน ้าเสียว 

 

- กักเก็บน ้าใช้ในฤดู
แล้ง 
- ลดปริมาณ/
กระแสน ้าทีไ่หลผ่าน
ฝายในฤดฝูน 

ก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ในล้าน ้าเสยีว 

3,000,000 

 

 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

เกษตรกรมี
อาชีพและ
รายได้ที่มั่นคง 

ขยายพื นที่
ชลประทาน ในการ
ท้าการเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

6.  6.โครงการก่อสร้าง
ฝายกั นน ้าคอนกรตี
เสรมิเหล็กใน ล้า
ห้วยสาธารณะ 

 

- กักเก็บน ้าใช้ในฤดู
แล้ง ลดปรมิาณ/
กระแสน ้าทีไ่หลผ่าน
ฝายในฤดฝูน 

ก่อสร้างฝายกั นน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กในล้าห้วย
สาธารณะ 
 

3,000,000 

 

 3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

เกษตรกรมี
อาชีพและ
รายได้ที่มั่นคง 

ขยายพื นที่
เพาะปลูก จ้านวน 
100 ไร่ต่อป ี

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7.  
 

7. โครงการติดตั ง
สัญญาณไฟจราจรสี่
แยกหนองคูไชย 
พื นที่หมู่ท่ี 2 

(สี่แยกเทสโกโลตัส) 

- เพื่ออ้านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสีย่ง 

ติดตั งไฟสัญญาณ
จราจรสี่แยกหนองคู
ไชย พื นท่ีหมู่ที่ 2 
(สี่แยกเทสโกโลตัส) 
จ้านวน 1 จุด 
 

3,500,000 
 

 3,500,000 
 

3,500,000  เพื่ออ้านวย
ความสะดวก
และลดอุบัติเหตุ
ในจุดเสี่ยง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

8.  8. โครงการก่อสรา้ง
ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านจอกขวาง-บ้าน
โพธิ ์

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
สัญจร 

ก่อสร้างขยาย
สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านจอก
ขวาง-บ้านโพธ์ิ พื นที่
หมู่ที่ 6 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
สัญจรและ
อุบัติเหตลุดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

9.  9.โครงการตดิตั ง
สัญญาณไฟจราจรสี่
แยกบ้านกระยอม-ป้ัม
น ้ามันเอสโซ่ พื นที ่
หมู่ที่ 2 

- เพื่ออ้านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในจุดเสีย่ง 

ติดตั งสญัญาณไฟ
จราจรสี่แยกบ้าน
กระยอม-ปั้มน ้ามัน
เอสโซ่ พื นที่หมู่ท่ี 2 
จ้านวน 1 จุด 

   3,500,000 
 

3,500,000 เพื่ออ้านวย
ความสะดวก
และลดอุบัติเหตุ
ในจุดเสี่ยง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

10.  10. โครงการติดตั ง
ไฟสัญญาณจราจรสี่
แยกหน้า
โรงพยาบาลวาปี
ปทุม พื นท่ีหมู่ที่ 2 

- เพื่ออ้านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในเขต อบต. 

ติดตั งไฟสัญญาณ
จราจรตามแยกท่ีมี
การจราจรหนาแน่น 
1  แยก 

  3,000,000 
 

3,000,000 
 

 เพื่ออ้านวย
ความสะดวก
และลดอุบัติเหตุ
ในจุดเสี่ยง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11.  
 

11. โครงการ
ก่อสร้าง/ขยาย
สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก เส้นทาง
เข้าบ้านโนนท่อน 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
สัญจร 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางเข้าบ้านโนน
ท่อน (ทดแทนอัน
เดิมที่แคบกว่าขนาด
ถนนและช้ารุด)  

  3,000,000 3,000,000  เพื่ออ้านวย
ความสะดวก
และลดอุบัติเหตุ
ในจุดเสี่ยง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

12.  12.โครงการขดุลอก
หนองน ้า/ล้าห้วย
สาธารณะ ในเขตพื นที่
รับผิดชอบของ อบต. 
หนองแสง 

- กกัเก็บน ้าใช้ในฤดูแล้ง 
-เพื่ออนุรักษแ์หล่งน ้า
ไม่ให้ตื นเขินและเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น ้า 

ขุดลอกหนองน ้า/ลา้
ห้วยสาธารณะ ในเขต
พื นที่รับผิดชอบของ 
อบต. หนองแสง ปีละ
ไม่น้อยกวา่ 1 แห่ง 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 กักเก็บน ้าใช้ในฤดู
แล้งและอนุรักษ์
แหล่งน ้าไม่ใหต้ื น
เขินและเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุสัตว์น ้า 

อนุรักษ์แหล่งน ้า
ไม่ให้ตื นเขินและ
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
สัตว์น ้า 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

13.  13.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นทางหนอง
เดิ่น-บ้านบมทุ่ง)  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
และมีปลอดภยัมากขึ น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นทางบ้าน
หนองเด่ิน-บ้านบมทุ่ง) 
ขนาดกวา้ง6.00 ม. ยาว 
1,500.00 ม. หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม.   

   3,500,000 
 

3,500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

14.  14.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นทางหมู่ที่8 
–ต้าบล ประชา)  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
และมีปลอดภยัมากขึ น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นทางหมู่
ที่8 –ต้าบล ประชา) 
ขนาดกวา้ง6.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
ม.   

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 



โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             แบบ ผ.02/1 

124 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15.  
 

15.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 21  
(เส้นทางชลประทาน – 
วาปีปทุม)  

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชนและมี
ปลอดภัยมากขึ น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ที่ 21  
(เส้นทางชลประทาน 
– วาปีปทุม) ขนาด
กว้าง6.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

16.  16.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (เส้นทาง
บ้านโสกยาง – บ้าน
โคกแปะ)  

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชนและมี
ปลอดภัยมากขึ น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
(เส้นทางบ้านโสกยาง 
– บ้านโคกแปะ) 
ขนาดกว้าง5.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 

   3,500,000 
 

3,500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

17.  17.โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง 
(เส้นทางบ้านโสกยาง 
– บ้านปลาบู่)  

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชนและมี
ปลอดภัยมากขึ น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ขนาดกว้าง5.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 

   3,500,000 
 

3,500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

18.  18.โครงการ
ก่อสร้างดินยกระดับ
ลงหินคลุก(พร้อมบด
อัด) (เส้นทางจากหมู่
ที่ 24 – หนองทุ่ม )  

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชนและมี
ปลอดภัยมากขึ น 

ก่อสร้างดินยกระดับ
ลงหินคลุก(พร้อมบด
อัด)  ขนาดกว้าง 
5.00เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

  3,500,000 
 

3,500,000  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19. 1
9 

 

19.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นทางสองห้อง
เหนือ – ต.ประชา )  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
และมีปลอดภยัมากขึ น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นทาง
สองห้องเหนือ – ต.
ประชา ) ขนาดกว้าง
5.00 ม. ยาว 
3,000.00 ม.  

  4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

20. 2
0 
20.โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นทางสองห้อง
กลาง – ต. โพธิ์ชัย  )  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
และมีปลอดภยัมากขึ น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นทาง
สองห้องกลาง – ต. โพธิ์
ชัย  )  

   3,500,000 
 

3,500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

21. 2
1 
21.อดุหนุนการขยาย

เขตไฟฟ้าแรงต่า้(บ้าน
จอกขวาง – บ้านแดง ) 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
และมีปลอดภยัมากขึ น 

อุดหนุนการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้า(บ้านจอก
ขวาง – บ้านแดง )
ระยะทาง 4 ก.ม. 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

22. 2
2 
22.โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นทางบ้านแดง 
– บ้านช่องแมว )  
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
และมีปลอดภยัมากขึ น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นทาง
บ้านแดง – บา้นช่อง
แมว )  
ยาว 1,000.00 ม.  

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. 1
9 

 

23.โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน ้า(เส้นทาง
จากวงเวียนวาปีปทุม – 
โรงเรียนวาปี) สองข้าง
ทาง  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
และมีปลอดภยัมากขึ น 

ก่อสร้างท่อระบายน ้า
(เส้นทางจากวงเวียน
วาปีปทุม – โรงเรียน
วาปี) สองข้างทาง 
ระยะทาง 1,200 เมตร 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

24. 2
0 
24.โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง (เส้นทาง
หมู่ที 20-หมู่ที่ 11 – 
ต.หัวเรือ )  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
และมีปลอดภยัมากขึ น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
(เส้นทางหมู่ที 20-หมู่ที ่
11 –  ต.หวัเรือ ) 
ขนาดกวา้ง6.00 ม. 
ยาว 3,000.00 ม. 

  4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

25. 2
1 
25.โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง 
(เส้นทาง หมู่ที่ 11 –  
ต.โพธ์ิชัย )  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
และมีปลอดภยัมากขึ น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
(เส้นทาง หมู่ที่ 11 –  
ต.โพธิ์ชัย ) ขนาดกวา้ง
5.00 ม. ยาว 
1,000.00 เมตร 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

26. 2
2 
26.โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นทางบ้านแดง 
– บ้านโพธ์ิ )  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
และมีปลอดภยัมากขึ น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เส้นทาง
บ้านแดง – บา้นโพธิ์ ) 
กว้าง 5 เมตร ยาว  
800.00 เมตร  

  1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27. 1
9 

 

27.โครงการก่อสร้าง
ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก
(พร้อมบดอัด) (เส้นทาง
จากบ้านหนองโนไป
แก่งหนองไฮ) 

ก่อสร้างถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก
(พร้อมบดอัด) กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,500 เมตร
(เส้นทางจากบ้านหนอง
โนไปแก่งหนองไฮ) 

ก่อสร้างถนนดินโดย
ลงผิวจราจรลูกรัง 
หินคลุก(พร้อมบด
อัด) กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร
(เส้นทางจากบ้าน
หนองโนไปแก่ง
หนองไฮ) 

  1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

28. 2
0 
28.โครงการก่อสร้าง

ฝายกักน ้าล้าห้วยร่อง
กระโดน 2 จุด  

- กักเก็บน ้าใช้ในฤดู
แล้งและป้องกันน ้า
ท่วม 
- เพื่อให้เกษตรกรมี
น ้าท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายกักน ้า
ล้าห้วยร่องกระโดน 
2 จุด 

  1,600,000 
อบต. 

หนองแสง 

1,600,000 
อบต. 

หนองแสง 

1,600,000 
อบต. 

หนองแสง 

ก่อสร้างฝายกัก
น ้าล้าห้วยร่อง
กระโดน 2 จุด 

- กักเก็บน ้าใช้ใน
ฤดูแล้งและ
ป้องกันน ้าท่วม 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 

29.  28.โครงการก่อสร้าง
ฝายกักน ้า ล้าห้วยท่อน 
2 จุด 

- กักเก็บน ้าใช้ในฤดู
แล้งและป้องกันน ้า
ท่วม 
- เพื่อให้เกษตรกรมี
น ้าท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายกักน ้า 
ล้าห้วยท่อน 2 จุด 

  1,200,000 
อบต. 

หนองแสง 

1,200,000 
อบต. 

หนองแสง 

1,200,000 
อบต. 

หนองแสง 

ก่อสร้างฝายกัก
น ้าล้าห้วย ลา้ห้วย
ท่อน 2 จุด 

- กักเก็บน ้าใช้ใน
ฤดูแล้งและ
ป้องกันน ้าท่วม 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
มหาสารคาม 
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ส่วนท่ี  4 
 การติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบ
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  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 เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 



130 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง )W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3 . 3  ยุ ท ธ ศ า ส ตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ขอ งยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ น
ภาพรวม 
 

 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 
(5) 
 

 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ อง ใด เรื่ องหนึ่ งหรื อแผนงานที่ เ กิ ดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 

 
 

 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
        ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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        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 เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
         ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



133 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์ การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น  ( ใช้ การวิ เ คราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 

 

 

2. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท า โครงการ พัฒนาท้องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัด เจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์  
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน  ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   
 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เ ศ รษฐกิ จ  ไ ปสู่  Value–Based Economy ห รื อ เ ศ รษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 
(5) 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

(5) 
 
 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์                

(5)  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
   แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

    ดังแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
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ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่   

 
การวัด และการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด   :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จ 

                          และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  1 เป็นแบบประเมนิตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – มีนาคม หรือครั้งท่ี 1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน 
 (    )  ครั้งที่  1  (ตุลาคม – มีนาคม)  (    )  ครั้งที่  2  (เมษายน – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสต
ร ์

ปีท่ี  1 ……… ปีท่ี  2 ……... ปีท่ี  3 ……... ปีท่ี  4 ……... รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบ 
ประมา

ณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.            
ฯลฯ....           

รวม           

เกณฑ์ในการพิจารณา :  พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ 
                                ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง 
                                หรือไม่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสต
ร ์

ปีท่ี  1 ……… ปีท่ี  2 ……... ปีท่ี  3 ……... ปีท่ี  4 ……... รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.            
3.            
ฯลฯ....           

รวม           
 

เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้อง                     
กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
มาก ก็แสดงให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 

 
 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นครั้งที่ 1 (6 เดือน ) 
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 
เกณฑ์ในการพิจารณา :  1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการ            

ที่เสร็จ เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ
ตามแผนฯ 

                             2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้ เห็น                   
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ.............  
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 xxx xx xxx xx xxx xx 
2.         
3.        
4.        

รวม       

  
เกณฑ์ในการพิจารณา :  น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่ แสดงให้

เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตาม
แผนนั้น  
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 
2.      
ฯลฯ....      
รวม     - 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้น
เป็นอย่างไร 

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

............................................................................................................................. ............................................................

....................................................................... ..................................................................................................................  

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..................................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ....................................................................  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี ............................... 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 
ฯลฯ........... xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดง
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 

 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
     4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx   
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx   
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx   
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx   
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx   
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   
เกณฑ์ในการพิจารณา :  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนที่พอใจปาน
กลาง และพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

     5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ............................................ (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)   

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 
เกณฑ์ในการพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงาน  ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงาน
ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง 10 แสดงว่าผล
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง.........(ตัวอย่าง) เส้น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     

เกณฑ์ในการพิจารณา :  เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย  
(1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพ่ิม แสดงว่าชุมชนมี

การเปลี่ยนแปลง  ไปในทางที่ดี เช่น รายได้ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณา 
จะพิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้ว หน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้า
เพ่ิมแสดงว่า อปท. สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม 
หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน   

(2)  กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดลดลง แสดงว่าชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลง   ไปในทางที่ดี เช่น จ านวนอุบัติเหตุ จ านวนอาชญากรรม เกณฑ์ในการ
พิจารณา จะพิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้ว หน่วยที่ท าการวัดลดลง
หรือไม่ ถ้าลดแสดงว่า อปท. สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัด
เท่าเดิม หรือเพ่ิมข้ึน แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 

 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวม และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..คน (   )  20 - 30  ปี .…..คน (   )  31-40 ปี....คน 
  (   )  41 – 50 ปี .......คน (   )  51 – 60 ปี .......คน (   )  มากกว่า 60 ปี  
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  (   )  รับจ้าง....... คน 
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร….คน 
           (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
 
 
 
 
 
 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ในภาพรวม 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนางตะเคียน 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx   
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx   
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx   
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์ในการพิจารณา :  ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด  

 

 
 

ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน....................... (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)  ส่วนที่ 
1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..คน (   )  20 - 30  ปี .…..คน (   )  31- 41 ปี....คน 
  (   )  41 – 50 ปี .......คน (   )  51 – 60 ปี .......คน (   )  มากกว่า 60 ปี  
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  (   )  รับจ้าง....... คน 
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน (   )  นักเรียน/นักศึกษา.........คน  (   )  เกษตรกร….คน 
           (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ส่วน 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนา  ด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) โดย
ให้คะแนนเต็ม10 คะแนน  ท่านจะให้คะแนน อปท.ของท่านเท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 
เกณฑ์ในการพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
    (1) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน 

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  
    (2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
    (3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้  
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่ควรให้ ความส าคัญ

ด้านใดด้านหนึ่ง  
    (2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ พิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
    (3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
    (4) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) นั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น( 2561-2565 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ เ พ่ิมเติม(ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕61   หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61   หมวด ๖  ข้อ ๒๙  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที ่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
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 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
              แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
              แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)และให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น(2561-2565) 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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