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ค ำน ำ 
 
  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อให้มีการพัฒนาการกระจายอ านาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และให้
มีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
และก าหนดหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะท่ีจ าเป็นแก่ท้องถิ่น รวมถึงการ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น
และจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ซึ่งได้ก าหนดให้แต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ และศักยภาพของแต่ละ
ท้องถิ่น รวมท้ังเป็นการสอดประสาน สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตลอดจนนโยบายท่ีส าคัญ
ต่างๆของรัฐบาล 

  ดังท่ีกล่าวข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน จึงมีบทบาทอ านาจหน้าท่ี      
อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าท่ีในการท าหน้าท่ีให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น 
แต่ยังได้ขยายบทบาทหน้าท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นด้วย 
และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นด้วย 

  ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(2566 - 2570) ซึ่งเป็นการด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและร่วมกันค้นหาความต้องการเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ต่อไป 
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
........................................... 

ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

(1) ด้านกายภาพ  

1) แผนท่ี/ต าแหน่งที่ต้ัง 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  ต้ังอยู่บนพื้นท่ีของตัวอ าเภอวาปีปทุม และต้ังอยู่         

ในบางส่วนของต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณ 40 กิโลเมตร โดยมีระยะห่างจาก อ าเภอวาปีปทุม 0.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต าบล
อื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม  

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนาและต าบลหนองไฮ 

ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ และ ต าบลโพธิ์ชัย 

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลางและต าบลบ้านหวาย 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ / พื้นที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง มีพื้นท่ีท้ังหมด  36,796  ไร่ หรือประมาณ 58.87 

ตารางกิโลเมตร ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย หลายแห่งมีความเค็มของดินค่อนข้างมาก  
สภาพภูมิประเทศ เป็นท่ีราบสลับกับดอน โดยมีป่ากระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ี มีอุดมสมบูรณ์พอสมควรเหมาะ
ส าหรับการเล้ียงสัตว์และท าการเกษตร 

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม
เมืองร้อน ( Tropical Monsoon Ceimate ) มี ๓ ฤดู 
  -  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม สิ้นสุดเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ าฝนแต่ละปี         
ไม่สม่ าเสมอ บางปีฝนตกน้อยจนแห้งแล้ง  ฝนท่ีตกจะเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้
ฝุ่นจากทะเลจีน  ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียประมาณ ๑,๒๗๙.๘๓ มิลลิเมตร มีอุณหภูมิเฉล่ีย ๓๒ องศาเซลเซียส 
  - ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศจะหนาวจัดในเดือนธันวาคมและมีลมแรง อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 
๕ – ๑๒.๕ องศาเซลเซียส 
  - ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ สิ้นสุดเดือนเมษายน สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว
มาก โดยจะร้อนท่ีสุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 36 องศาเซลเซียส 

    ๔) ลักษณะของดิน 
       ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย หลายแห่งมีความเค็มของดินค่อนข้างมาก 
พื้นดินไม่มีความชุ่มช้ืนเนื่องจากเป็นดินทรายส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลับกับดอน 
  
 (2) ด้านการเมือง/การปกครอง 

1) เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล  
ขนาดใหญ่ มีจ านวนหมู่บ้าน ท้ังหมด 28 หมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และอยู่ในเขตการปกครอง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทุกหมู่บ้าน จ านวน 22 หมู่บ้าน ดังนี้ 

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

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

หมู่ท่ี  13 บ้านบมทุ่ง   หมู่ท่ี  24  บ้านดอนบมพัฒนา 
 หมู่ท่ี  14 บ้านปลาบู่   หมู่ท่ี  26  บ้านจอกขวางเหนือ 
 หมู่ท่ี  15 บ้านโสกยาง   หมู่ท่ี  27  บ้านเด่ินค า 
 หมู่ท่ี  16 บ้านหนองเด่ิน   หมู่ท่ี  28  บ้านงัวเจริญ 
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  -หมู่บ้านที่มีเขตการปกครองคาบเก่ียวกับเขตเทศบาลต าบลหนองแสงบางส่วน จ านวน 6  หมู่บ้านดังนี้ 
หมู่ท่ี   1  บ้านวาปี   หมู่ท่ี   2   บ้านหนองแสง 
หมู่ท่ี   3  บ้านส าโรง   หมู่ท่ี   4   บ้านหนองคู 
หมู่ท่ี   5  บ้านดอนบม   หมู่ท่ี  25  บ้านเมืองใหม่ 
 

2) การเลือกต้ัง 
สรุปจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
 

หน่วยที่ หมู่ที่ สถานที่เลือกต้ัง 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 ศาลาวัดบ้านหนองด่ิน 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 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

หน่วยที่ หมู่ที่ สถานที่เลือกต้ัง จ านวนบ้าน ชาย หญิง รวม 
21 22 ศาลาวัดสองห้องกลาง 198 340 344 684 
22 23 ศาลาประชาคม 101 165 196 361 
23 24 ศาลาวัดบ้านกอนบมหลังใหม่ 161 240 254 494 
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 : ข้อมูลสถิติผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เขต 2 จากส านักงาน กกต.  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

สรุปจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เขต 2  
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

 

หน่วยที่ หมู่ที ่ จ านวนผู้มีสิทธิ จ านวนผู้มาใช้สิทธ ิ 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 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

หน่วยที่ หมู่ที ่ จ านวนผู้มีสิทธิ จ านวนผู้มาใช้สิทธ ิ จ านวนผู้ไม่มาใช้สิทธิ ร้อยละ 
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 : ข้อมูลสถิติผู้มาใชส้ิทธิเลือกต้ัง สส.เขต 2 จากส านักงาน กกต. อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

3) ประชากรของต าบลหนองแสง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง มีครัวเรือนจ านวน  4,367  ครัวเรือน และมีจ านวน

ประชากรท้ังหมด  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 ิ บ้านรือ้ถอน รวม 
  หมู่ท่ี 0 หนองแสง 1 2 3 
  หมู่ท่ี 1 วาปี 122 2 124 
  หมู่ท่ี 2 หนองแสง 338 3 341 

หมู่ท่ี 3 ส าโรง 110 5 115 
หมู่ท่ี 4 หนองคู 58 0 58 

หมู่ท่ี 5 ดอนบม 247 1 248 
หมู่ท่ี 6 จอกขวาง 206 2 208 
หมู่ท่ี 7 หัวงัว 145 0 145 
หมู่ท่ี 8 หนองโน 78 0 78 
หมู่ท่ี 9 สองห้อง 104 1 105 
หมู่ท่ี 10 โพธิ ์ 140 1 141 
หมู่ท่ี 11 โนนท่อน 111 0 111 
หมู่ท่ี 12 แดง 276 0 276 
หมู่ท่ี 13 บมทุ่ง 105 2 107 
หมู่ท่ี 14 ปลาบู ่ 91 0 91 
หมู่ท่ี 15 โสกยาง 161 0 161 
หมู่ท่ี 16 หนองเด่ิน 123 2 25 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ต าบล/หมู่บ้าน บ้านปกต ิ บ้านรือ้ถอน รวม 
หมู่ท่ี 17 กระยอม 172 2 174 
หมู่ท่ี 18 หนองคูไชย 113 0 113 
หมู่ท่ี 19 หนองขาม 132 5 137 
หมู่ท่ี 20 โพธิ ์ 211 3 214 
หมู่ท่ี 21 สองห้องเหนือ 129 4 133 
หมู่ท่ี 22 สองห้องกลาง 216 1 217 
หมู่ท่ี 23 ไชยทอง 116 1 117 
หมู่ท่ี 24 ดอนบมพัฒนา 176 19 195 
หมู่ท่ี 25 เมืองใหม่ 181 1 182 

หมู่ท่ี 26 จอกขวางเหนือ 198 0 198 
หมู่ท่ี 27 เด่ินค า 102 0 102 
หมู่ท่ี 28 งัวเจริญ 146 2 148 

รวมทั้งสิ้น 4,308 59 4,367 

***ที่มา : ข้อมูลสถิติประชากร-บ้าน จากส านักทะเบียน  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อ วันที่ 1 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ.256๕ 
 

รายงานสถิติประชากรของต าบลหนองแสง ( แยกตามหมู่บ้าน ) 
 

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

หมู่ท่ี 3 ส าโรง 74 67 141 
หมู่ท่ี 4 หนองคู 73 84 157 
หมู่ท่ี 5 ดอนบม 344 364 708 
หมู่ท่ี 6 จอกขวาง 356 374 730 
หมู่ท่ี 7 หัวงัว 18 257 455 
หมู่ท่ี 8 หนองโน 161 183 344 
หมู่ท่ี 9 สองห้อง 193 222 415 
หมู่ท่ี 10 โพธิ์ 251 243 494 
หมู่ท่ี 11 โนนท่อน 271 263 534 
หมู่ท่ี 12 แดง 467 498 965 
หมู่ท่ี 13 บมทุ่ง 176 185 361 
หมู่ท่ี 14 ปลาบู่ 164 161 325 
หมู่ท่ี 15 โสกยาง 362 355 717 
หมู่ท่ี 16 หนองเด่ิน 276 262 538 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ต าบล/หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
หมู่ท่ี 17 กระยอม 315 333 648 
หมู่ท่ี 18 หนองคูไชย 202 27 429 
หมู่ท่ี 19 หนองขาม 292 247 539 
หมู่ท่ี 20 โพธิ์ 336 383 719 
หมู่ท่ี 21 สองห้องเหนือ 219 212 431 
หมู่ท่ี 22 สองห้องกลาง 449 433 882 
หมู่ท่ี 23 ไชยทอง 212 245 457 
หมู่ท่ี 24 ดอนบมพัฒนา 314 315 629 
หมู่ท่ี 25 เมืองใหม่ 165 153 318 
หมู่ท่ี 26 จอกขวางเหนือ 403 440 843 
หมู่ท่ี 27 เด่ินค า 198 210 408 
หมู่ท่ี 28 งัวเจริญ 232 226 458 

รวมทั้งสิ้น 7,885 7,970 15,885 
 
***ที่มา : ข้อมูลสถิติประชากร-บ้าน ส านักทะเบียน  อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อ วันที่ 1 ถงึ 25 มีนาคม พ.ศ.256๕  
 

(4) สภาพทางสังคม 
1) การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา                        8  แห่ง 
-  วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม                      1  แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองแสง        1  แห่ง 
-  โรงเรียนอนุบาล อบต. หนองแสง    1  แห่ง 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

สังกัดหน่วยงาน ชื่อสถานศึกษา 
จ านวน ( คน ) 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก นักเรียน 

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

12 
12 

174 
421 

 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มหาสารคาม เขต 2 

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

 85 
22 

130 
47 
73 
82 
41 
69 

กรมอาชีวศึกษา 1. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  1,641 
รวมทั้งสิ้น 11  2,785 

 
๒) สาธารณสุข             
๒.1 โรงพยาบาล                                 1  แห่ง 
 1. โรงพยาบาลวาปีปทุม 
๒.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล        1  แห่ง 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ 
๒.3 อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 173 คน 
 - เขต รพ.วาปีทุม 111 คน 
 - เขต รพ.สต. 62 คน 
๒.4 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง จ านวน 21 คน 
 - เขต รพ.วาปีทุม 8 คน 
 - เขต รพ.สต. 13  คน 
๓) อาชญากรรม 
 ในเขตพื้น ท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหนองแสง จะเป็นพื้น ท่ีเขต

รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรวาปีปทุม ปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ   
ลักเล็กขโมยน้อย 

๔) ยาเสพติด 
ในเขตพื้น ท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จะพบกับปัญหา         

การระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเสพยาบ้าในกลุ่มวัยแรงงาน 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

         ๕) การสังคมสงเคราะห์ 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จะมีการรวมกลุ่มของ

ประชาชนในพื้นท่ีจัดต้ังกลุ่มกองทุนการออมวันละบาทหรือกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแสง โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มท าการออมทรัพย์และให้การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์กับสมาชิก
ของกลุ่ม     

๖) สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด           18   แห่ง 
-  ส านักสงฆ์                                   4   แห่ง 
-  โบสถน์ักบุญเปโตร ศาสนาคริตส์        1   แห่ง  
    

ล าดับที่ ชื่อวัด สถานที่ต้ัง 

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  
๗ ท่ีพักสงฆ์ หมู่ 8 
๘ วัดสองห้องใต้ ( บ้านสองห้องใต้ ) หมู่ 9  
๙ วัดบ้านโพธิ์ ( บ้านโพธิ์ )  หมู่ท่ี 10,20 

๑๐ วัดโนนท่อน ( บ้านโนนท่อน ) หมู่ 11 
1๑ วัดอินทราราม ( บ้านแดง ) หมู่ 12 
1๒ วัดสมณคุตประดิษฐ์ ( บ้านบมทุ่ง ) หมู่ 13 
1๓ วัดบ้านปลาบู่ ( บ้านปลาบู่ ) หมู่ 14 
1๔ วัดป่ายาง ( บ้านป่ายาง ) หมู่ 15 
1๕ วัดหนองเด่ิน ต าบลหนองแสง ( บ้านหนองเด่ิน ) หมู่ 16 
1๖ วัดกระยอม ( บ้านกระยอม ) หมู่ 17 
1๗ วัดบ้านหนองคูไชย ( บ้านหนองคูไชย ) หมู่ 18 
1๘ วัดบ้านหนองขาม ( บ้านหนองขาม ) หมู่ 19 
1๙ วัดสองห้องเหนือ ( บ้านสองห้องเหนือ ) หมู่ 21 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

๗) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
      ๗.1 หน่วยงานราชการ 
    - แขวงการทางอ าเภอวาปีปทุม 
    - โรงพยาบาลวาปีปทุม 
    - ท่ีว่าการอ าเภอวาปีปทุม 
    - สาธารณสุขอ าเภอวาปีปทุม 
             - ปศุสัตว์อ าเภอวาปีปทุม 
    - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มหาสารคาม เขต 2 
        ๗.2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอวาปีปทุม 
      - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอวาปีปทุม 
๘) แหล่งเงินทุน/สถาบันการเงิน 

8.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา วาปีปทุม 
 
 (5) ระบบบริการพื้นฐาน 

๑)  การคมนาคม 
-  ถนนคอนกรีต      ๓๘.๘๕ กม. 
-  ถนนลูกรังและถนนดิน    ๘2.๔๔ กม. 
-  ถนนลาดยาง                 ๘.๓๒ กม. 

สภาพการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ถนนในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสะดวกในการสัญจรพอสมควร แต่มีบางเส้นทาง
ท่ีมีสภาพช ารุด ในช่วงหน้าฝนถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ มีน้ าท่วมขัง หน้าแล้งฝุ่นกระจาย ท าให้การคมนาคม 
ไม่สะดวก 

๒) การไฟฟ้า 
2.1  ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ 28 หมู่บ้าน 

๓) การประปา 
    3.1 ระบบประปาหมู่บ้าน        ๒๐ หมู่บ้าน 

3.2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอวาปีปทุม  จ านวน ๘ หมู่บ้าน 
๔) การโทรคมนาคม 
    4.1 อินเตอร์เนตประชารัฐ      ๑๐ แห่ง 

4.2 สถานีวิทยุชุมชน              1 แห่ง 
        ๕) สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ 
  5.3 สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะวาปีปทุม 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

 6.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
        6.1 การเกษตร  

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต       
ทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพท านาปี โดยมีการปลูกท้ังข้าวเหนียว  
ซึ่งพันธุ์ ท่ีนิยมปลูก ได้แก่ กข.6 และข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 นอกจากนั้นมีการประกอบการในลักษณะ  
เล้ียงสัตว์ในครัวเรือนซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ได้แก่ การเล้ียงโค กระบือ สุกร ไก่พื้นบ้านและเป็ด 
เป็นต้น จะมีการเล้ียงสัตว์เหล่านี้กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน อาชีพเสริมท่ีมีความส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการ 
ปลูกพืชผักสวนครัว การทอผ้า การผลิตเกลือ การทอเส่ือกก และการจักสานต่างๆ ซึ่งมีท้ังการรวมกันเป็น
กลุ่มอาชีพและระบบครัวเรือน ส่วนมากผลผลิตท่ีได้มีการจัดจ าหน่ายในพื้นท่ีเป็นหลัก เนื่องจากประชาชน
ในพื้นท่ียังไม่มีความรู้ทางการตลาดมากนัก การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ มีดังนี้ 

- หมู่บ้านท่ีมีการปลูกผักอินทรีย์มาก ได้แก่ บ้านโสกยาง บ้านหนองคูไชย  บ้านไชยทอง เป็นต้น  
- หมู่บ้านท่ีมีการผลิตเกลือ ได้แก่ บ้านหนองเดิน  เด่ินค า 
- หมูบ่้านท่ีมีการรวมกลุ่มการทอผ้า ได้แก่ บ้านปลาบู่  บ้านหนองขาม 
- หมู่บ้านท่ีมีการทอเส่ือกก ได้แก่ บ้านบมทุ่ง  บ้านโนนท่อน 
- หมู่บ้านท่ีมีการทอผ้าขาม้า ผ้าซิ่นตีนแดง ได้แก่ บ้านแดง  บ้านบมทุ่ง บ้านหนองขาม 
- หมู่บ้านท่ีมีฝีมือการปั้นหม้อดินเผา ได้แก่  บ้านแดง 
- หมู่บ้านท่ีมีการจักสานไม้ไผ่ ได้แก่ บ้านโนนท่อน 
๒) การประมง  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประกอบอาชีพการประมงเป็นส่วนน้อย     

ซึ่งจะเป็นการประมงแบบพื้นบ้าน ดังนี้ 
   2.1 บ่อปลา  จ านวน  บ่อ 
๓) การปศุสัตว์  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประกอบอาชีพการปศุสัตว์เป็นส่วนน้อย    

ซึ่งจะเป็นการปศุสัตว์แบบพื้นบ้าน ดังนี้ 
แบบครัวเรือน 
   3.๑ เล้ียงโค - กระบื้อ     จ านวน  ครัวเรือน 
   3.๒ เล้ียงสุกร      จ านวน  ครัวเรือน 

    3.๓ เล้ียงไก่ - เป็ด     จ านวน  ครัวเรือน 
๔) การบริการ 
นอกจากอาชีพค้าขายและร้านค้าให้บริการต่างๆ เช่น ร้านขายของช า ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย

และสถานประกอบการธุรกิจต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในหมู่บ้านท่ีมีเขตติดต่อกับเทศบาลต าบล     
หนองแสง โดยมีธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ สถานประกอบ จ านวน 
1.  โรงแรม/รีสอร์ท 6 
2.  หอพัก 4 

3.  โรงท าขนมจีน 1 
4.  ปั๊มน้ ามัน 5 

5.  ปั๊มแก๊ส แอลพีจ ี ๑ 

6.  โรงสีขนาดใหญ่ 2 
7.  โรงสีขนาดกลาง 5 

8.  โรงสีข้าวขนาดเล็ก 12 
9.  โรงน้ าแข็ง 1 
10.  สถานประกอบการรับช้ือของเก่า 1 
11.  สถานประกอบการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 2 
12.  ลักษณะประกอบการอาหาร-สะสมอาหาร 55 
13.  ลักษณะประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑๑5 

14.  สถานประกอบการซื้อ-ขายข้าว 2 

15.  สถานประกอบการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 5 
16.  ร้านค้า 138 
17.  ห้าง / ร้านค้าปลีกขาดใหญ่ 1 
18.  ห้องเช่า 15 
19.  สถานท่ีผลิตน้ าด่ืม 2 
20.  สถานท่ีจ าหน่ายรถไถนา-รถแทรกเตอร์ 2 

 
  ๕) การท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว 

อ้างถึงค าขวัญของต าบลหนแสง  
“ หนองแสงแหล่งอารยธรรม  งามเลิศล่ ากู้บ้านแดง    
   ศิลาแลงพระนาคปรก มรดกหม้อดินเผา   ภูมิปัญญาเก่าแต่โบราณ ” 

ต าบลหนองแสงถือเป็นแหล่งอารยธรรม มีโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่ง   
จึงถือว่ามีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีส าคัญ และการท่องเท่ียวเชิงวิถี ชุมชนท่ีถ่ายทอดความเป็น        
วิถีชุมชน รวมถึงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบส่ีท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ เป็นวิถีท่ีสวยงาม พร้อมท่ีจะเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ี มาร่วมเท่ียว ร่วมช่ืน
ชมในวิถี และโบราณสถานอันงดงาม ได้แก ่
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

 5.1 โบราณสถาน  
 

 
 

กู่บ้านแดง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 ประวัติกู่บ้านแดง ต้ังอยู่ ท่ีบ้านแดง ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
สภาพปัจจุบันค่อนค้างพังทลายมาก จากรูป ท่ีปรากฏสันนิฐานว่าน่าจะเป็นปราสาทขนาดเล็ก ๓ หลัง      
ต้ังเรียงกันอยู่บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันตก แต่เดิมอาจมีแนวก าแพงศิลาแลง
ล้อมรอบ ท่ีบริเวณด้านบนของกรอบประตูทางเข้า (ปราสาทหลังกลาง) เคยมีทับหลังหินทรายแดง สลักเป็น
รูปรัตนตรัยมหายานต้ังประดับอยู่ ต่อมาได้ถูกขโมยไปแต่เจ้าหน้าท่ีต ารวจจับกุมได้ท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
โบราณสถานนี้เคยมีการขุดแต่งแล้วบางส่วนเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๒๓ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กู่บ้านแดง
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนท่ี ๗๕ วันท่ี       
๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และประกาศก าหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๐๐ ตอนท่ี ๓๖ 
วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๖ พื้นท่ี ๔ ไร่ ๒ งาน  
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

โบราณสถานวัตถุจากกู่บ้านแดง อ าเภอวาปีปทมุ จังหวัดมหาสารคาม 

ทับหลังสลักภาพรัตนตรัยมหายาน 
 ทับหลังช้ินนี้ สลักจากหินทรายแดงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า แต่เดิมเคยประทับอยู่ในต าแหน่งเหนือ
กรอบประตู่ทางเข้าท่ีกู่บ้านแดง ต่อมาได้ถูกขโมยไปและเจ้าหน้าท่ี ต ารวจของจังหวัดนครราชสีมาจับกุมคืน
มาได้ ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภาพสลักบน
แผ่นทับหลังตรงส่วนกลางเป็นภาพของพระพุทธรูปนาคปรกประทับนั้งอยู่เหนือยลายหน้ากาลเป็นประธาน
ของแผ่นทับหลัง ด้านขวามีรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประทับยืนอยู่ (ท าเป็นรูปบุรุษ ๔ กร) ส่วนด้านซ้าย
เป็นรูปนางปรัชญาปารมิตา (รูปสตรี ๒ กร) ภาพลักษณะเช่นนี้ เรียกกันว่า “รัตนตรัยมหายาน” ส่วนข้าง 
ท้ังสองด้านของแผ้นทับหลังสลักเป็นภาพบุคคลประทับนั้งบนหลังช้าง ๓ เศียร (พระอินทร์บนหลังช้าง
เอราวัณ) และมีบุรุษ ๑ คนนั่งประนมมือหันเข้าสู่ส่วนกลาง เมื่อพิจารณาจากลักษณะลวดลายท่ีปรากฏ
สันนิษฐานว่าเป็นงานศิลปกรรมแบบบายนของขอม ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ 
 

ชิ้นส่วนพระหัตถ์สลักจากหินทราย 
 ช้ินส่วนพระหัตถ์ ท่ีพบจากการขุดแต่งกู่บ้านแดง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีจ านวน ๓ ช้ิน งานหมดสลัก 
จากหินทรายสีเทาอมด า โดยแบ่งเป็นพระหัตถ์ข้างขวามี ๒ ช้ิน และพระหัตถ์ซ้าย ๑ ช้ิน พระหัตถ์ขวาช้ิน
แรกทรงถือดอกบัวตูมท่ีมีก้านพาดผ่านอุ้งพระหัตถ์ด้านล่าง มีความยาวของพระหัตถ์ (เท่าท่ีเหลือ)         
๑๒ เซนติเมตร พระหัตถ์ขวาช้ินท่ีสองทรงถือคัมภีร์ (สลักคล้ายแผ่นคัมภีร์ใบลานทับซ้อนกัน) มีความยาว 
๗.๕ เซนติเมตร ส าหรับพระหัตถ์ซ้ายท่ีพบเพียงช้ินเดียวทรงถือคัมภีร์ เช่นกัน โดยมีความยาวของพระหัตถ์
ท่ีพบ ๑๒ เซนติเมตร เมื่อพิจารณาจากลักษณะของเทพศัสตราวุธท่ีได้พบแล้วสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็น
ส่วนพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธ สันนิษฐานว่าเป็นงานศิลปกรรมแบบบายนของขอม ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๘ 

ส่วนล่างของเสาประดับกรอบประตู “ฤาษี”           
 ช้ินส่วนดังกล่าวสลักจากหินทรายแดง เป็นส่วนล่างของเสาประดับกรอบประตูโดยด้านล่างข้างใต้
สลักเป็นเดือยกลมเพื่อใช้เสียบกับธรณีประตูของปราสาท ส่วนบนแตกช ารุดหายไป พบจ านวน ๒ ช้ิน       
มีความกว้าง ๒๕ เซนติเมตร ด้านหน้าสลักเป็นลายรูปฤาษีนั่งชันเข่ายกขึ้นในท่า “โยคาสานะ” มือท้ังสอง
พนมไว้ท่ีหน้าอกถือพวงลูกประค าฤาษีมีเครายาวลงมา และเกล้ามวยผมสูงโดยมีประค ารัดมวยผม           
ไว้ด้านบนท าเป็นกรอบประตูดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากลักษณะลวดลายท่ีปรากฏสันนิษฐานว่าเป็นงาน
ศิลปกรรมแบบบายนของขอม ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ (ปราสาทหรือกู่ศิลาแลง 3 หลังเรียงกันอยู่บนฐาน
เดียวกัน ปราสาทหลังกลางสลักภาพทับหลังหินทรายสีแดงรูป “พระนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวร และเทวีปรัชญาปารมิตา” ตามความเชื่อแบบรัตนตรัยมหายาน เป็นปรางค์ 3 ยอดแห่งเดียวของ
ภาคอีสาน คาดว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จากการขุดแต่งมี
การค้นพบโบราณวัตถุหลายชิ้นที่นี่) 
 

พระธาตุบ้านแดง  
 ยาคูอินทร์และยาคูชินคนบ้านโคกกู่ (ท่ีอพยบมาอยู่บ้านแดง) ตามปกติเมื่อถึงเทศกาลนมัสการ 
พระธาตุพนม คือ วันเพ็ญเด่ือน 3 หลวงปู่ก็จะออกธุดงค์เพื่อไปนมัสการพระธาตุพนมเป็นประจ าทุกปีตาม
ค าบอกเล่าสืบทอดกันมาของคนในสมัยนั้น องค์พระธาตุบ้านแดงนี้ได้สร้างหลังพระธาตุพนมและพระธาตุ



15 
 

  

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

หนองหาน (พระธาตุเชิงชุมในปัจจุบัน) จังหวัดสกนคร ไม่นานหลังจากนมัสการพระธาตุพนมเสร็จหลวงปู่  
ก็ถือธุดงค์เป็นวัตรเหมือนทุกปีโดยการเดินเท้าเปล่า ค่ าไหนจ าวัดตามป่าบ้าง ป่าช้าบ้าง กระท่อมนาบ้าง 
แล้วแต่โอกาส เพราะพระในสมัยนั้นจะถือเคร่งมาก การเดินธุดง ค์ของหลวงปู่ก็จะเดินข้ามไปฝ่ังลาวด้วย  
ทุกปีและพอเสร็จภารกิจธุดงค์แล้วหลวงปู่ก็จะเดินกลับเองทุกครั้งเพราะไม่มียานพาหนะอยู่แล้ว 
 ตกเย็นวันหนึ่งขณะท่ีหลวงปู่ก าลังเดินธุดงค์ตามปกติเหมือนทุกวัน ใกล้ค่ าของวันนั้นหลวงปู่     
เดินผ่านไปไฟป่าก าลังไหม้ลุกลามอยู่บริเวณนั้นมีซากปรักหักพัง ไฟก็ได้ไหมมาถึงบริเวณนั้นมีอยู่จุดหนึ่งท่ี 
ไฟลุกไหม้เป็นวงรอบหลวงปู่ธุดงค์ผ่านไปเจอด้วยความสงสัยก็ได้ดับไฟเดินลุยเข้าไปดูปรากฎว่าเห็นผอบ
ต้ังอยู่ข้างในบรรจุด้วยสารีริกธาตุขนาดเท่าเมล็ดฝ้ายหลวงปู่ก็ยังสงสัยว่าเป็นสารีริกธาตุจึงใช้วิธีเส่ียงทาย
และอธิฐาน ปรากฏว่ามีเรื่องอภินิหารและปรากฎการณ์หลายอย่างท่ีน่าเช่ือถือได้ว่าเป็นสารีริกธาตุ แต่ไม่
สามารถทราบได้ว่าเป็นสารีริกธาตุของพระอรหันต์องค์ใด ในค าบอกเล่าไม่ได้บอกชัดเจนว่าหลวงปู่ไปพบ
สารีริกธาตุท่ีฝ่ังไทยหรือฝ่ังลาวบอกแต่ว่าห่างจากแม่น้ าโขงไม่กี่กิโลเมตร พอเสร็จธุดงค์หลวงปู่ก็บอก
ประกาศพระภิกษุเณรและพี่น้องชาวพุทธในละแวกนั้นให้ทราบโดยท่ัวกันว่าจะน าสารีริกธาตุท่ีพบนี้ไปบรรจุ
ไว้ท่ีพระธาตุซึ้งจะก่อสร้างขึ้นท่ีวัดอินทรารามบ้านแดงเสร็จหลวงปู่ก็จะน าสารีริกธาตุกลับมาท่ีอินทราราม
บ้านแดงทันที 
 การก่อสร้างพระธาตุนั้นก็ได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อหลวงปู่ได้น าสารีริกธาตุกลับมาถึงบ้านแดงก็ได้ประกาศ
เรียกประชุมพระภิกษุสามเณรพร้อมญาติโยมละแวกอ าเภอวาปีปทุมต่างคนก็เห็นด้วยและยินดีจึงได้ช่วยกัน
จัดเตรียมอุปกรณ์สมัยนั้นปูนซีเมนต์ค่อนข้างหาอยากมีราคาแพง พระธาตุนี้สร้างข้นด้วยศิลาแลงเสริมเหล็ก
เป็นการออกแบบของหลวงปู่ เอง หลวงปู่ได้บอกบุญไปยังสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาด้วยแรงกาย แรงใจ         
โดยช่วยกันไปขนเปลือกหอยซึ้งชาวบ้านเรียกหอยนี้ว่า หอยกาบใหญ่จะมีอยู่ตามล าน้ ามูลและแม่น้ าชี     
เก็บมาเผาแล้วช่วยกันป่นให้ละเอียดเพื่อใช้แทนปูนซีเมนต์ สาธุชนอีกส่วนก็ได้ช่วยกันขุดดินเหนียวตาม    
ล าน้ าเสียวมาคลุกกับแกลบแล้วปั้นเป็นก่อนเสร็จแล้วน าไปเผาใช้เป็นอิฐ ส่วนผสมในการก่อสร้างพระธาตุ
ได้แก่ ยางบง เปลือกหอยเผา (ใช้แทนปูนซีเมนต์) หินปูน ทรายซึ้งชาวบ้านช่วยกันไปขนมาจากแม่น้ ามูล  
อิฐซึ่งท ามาจากดินเหนียวและแกลบ และหนังแช่น้ าเกลือผสมกับมะขามเปียกใช้ฉาบแทนปูนซีเมนต์      
เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยหลวงปู่ก็พาชาวบ้านลงมือก่อสร้างทันที โดยเริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อเดือน     
4 พ.ศ. 2413 ในสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 และได้แล้วเสร็จ
ในเดือนเมษายน พ.ศ.2415 ส่วนรายละเอียดท่ีชัดเจนของวันท่ีก่อสร้างและวันสร้างเสร็จไม่บอกไว้    
ขนาดของพระธาตุฐานล่างเป็นส่ีเหล่ียมปริมณฑล 6.25 เมตร สูง 50 เมตร ปลายเรียวมีส่ีเหล่ียมตลอด
ปลายมีองค์พระธาตุเล็กเป็นบริวารท้ัง 4 มุม (ข้อมูลจากแผนพับพระธาตุบ้านแดง วัดอินทราราม)   

 
 

                    
 
 
 
 
 
๖) อุตสาหกรรม 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเป็นส่วนน้อย  
ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน  

๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์จะเป็นการประกอบการค้าขายต่างๆ เช่น ร้านขายของช า จ าหน่ายสินค้าต่างๆ      

การให้บริการห้องพักอาศัยและกลุ่มอาชีพต่างๆ ของคนในพื้นท่ีและเป็นแบบครัวเรือน ส่วนมากผลผลิตท่ีได้
มีการจัดจ าหน่ายในพื้นท่ีเป็นหลัก เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ียังไม่มีความรู้ทางการตลาดมากนัก         
การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ มีดังนี้ 

- หมู่บ้านท่ีมีการปลูกผักอินทรีย์มาก ได้แก่ บ้านโสกยาง บ้านหนองคูไชย  บ้านไชยทอง เป็นต้น  
- หมู่บ้านท่ีมีการผลิตเกลือ ได้แก่ บ้านหนองเดิน  เด่ินค า 
- หมู่บ้านท่ีมีการรวมกลุ่มการทอผ้า ได้แก่ บ้านปลาบู่  บ้านหนองขาม 
- หมู่บ้านท่ีมีการทอเส่ือกก ได้แก่ บ้านบมทุ่ง  บ้านโนนท่อน 
- หมู่บ้านท่ีมีการทอผ้าขาม้า ผ้าซิ่นตีนแดง ได้แก่ บ้านแดง  บ้านบมทุ่ง บ้านหนองขาม 
- หมู่บ้านท่ีมีฝีมือการปั้นหม้อดินเผา ได้แก่  บ้านแดง 
- หมู่บ้านท่ีมีการจักสานไม้ไผ่ ได้แก่ บ้านโนนท่อน 
๘) แรงงาน 

  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรท่ีมีอายุ 15-60 ปี อยู่ในก าลังแรงงาน    
ร้อยละ 95 แต่ค่าแรงในพื้นท่ีต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง  
25-50 ปี บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพื้นท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไปท างานต่างประเทศ ปัญหาท่ีพบคือ 
ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นท่ีไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัยปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไข
ได้ 
(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๑) การนับถือศาสนา 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑  
นับถือศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ นับถือ เจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ  และได้รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของตนไว้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีท่ีเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาซึ่งตนเล่ือมใสศรัทธา  โดยมีงานประเพณีและงานประจ าปี ดังนี้ 
  ๒) ประเพณีและงานประจ าปี  

 ๒.๑ ประเพณีสืบสานนมัสพระนาคปรกสรงกู่บ้านแดง  
 ประเพณีนมัสการพระธาตุบ้านแดงและสรงพระนาคปรกกู่บ้านแดง เป็นประเพณีส าคัญท่ีสืบทอด
กันมาของชาวบ้านแดง หมู่บ้านใกล้เคียงและชาวอ าเภอวาปี โดยจะจัดขึ้น ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 5     
ของทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงร่วมกับชาวบ้านแดงและชาวบ้านชุมชนต่าง ๆ ร่วมกัน  
จัดงานสืบสานประเพณีขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในงานประเพณีดังกล่าวจะมีพิธีกรรมหลายอย่างอันได้แก่ 

- การเปล่ียนผ้าพระธาตุบ้านแดง ซึ่งจะเราในภาคเช้า ชาวบ้านจะร่วมกันแห่ผ้าจากหมู่บ้านออกไป
ยังวัดอินทราราม (วัดบ้านแดง) ซึ่งพิธีกรรมนี้จะเป็นการแสดงความร่วมมือร่วมใจความรักความสามัคคีของ
พี่น้องชาวต าบลหนองแสง พอถึงวัดก็จะมีพิธีกรรมทางพราหมณ์ร่วมด้วยในการท าพิธีบวงสรวง และร่วม
เปล่ียนผ้าคลุ้มพระธาตุ เปล่ียนผ้าพระประธานในวัดก็ถือว่าเสร็จพิธี 
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- พิธีตักบาตรรถวายภัตราหารเพล พี่น้องประชาชนร่วมกันถวายภัตราหารเพลแด่พระท่ีอยู่ในเขต
พื้นท่ีต าบลหนองแสง  

- พิธีสรงกู่บ้านแดง พี่น้องประชาชนร่วมกันสรงกู่บ้านแดง โดยแห่บั้งไฟรอบองค์กู่ 3 รอบ และ
ในขณะท่ีเดินรอบองค์กู่ก็จะน าน้ าอบน้ าหอมสรงลงไปท่ีฐานองค์กู่บ้านแดงจนครบ 3 รอบ 

- พิธีจุดบั้งไฟเส่ียงทาย เป็นพิธีท่ีท าสืบทอดมาต้ังแต่สมัยโบราณ การจุดบั้งไฟจะท าเพื่อเป็นการ
ท านายว่าปีนี้ฝนจะดีหรือไม่ โดยจะมีผู้เฒ่าผู้แก่เป็นคนน าจุดเส่ียงทาย  
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

2.๒ ประเพณีงานออนซอนกลองยาว ชาววาปี  
ประเพณีงานออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม เป็นประเพณีประจ าของอ าเภอวาปีปทุม ท่ีทุกต าบล

ในอ าเภอวาปีจัดขึ้นร่วมกัน มีการประกวด/แข่งขันขบวนแห่ของแต่ละต าบล การแสดงกลองยาว ท่ีเป็นศิลปะ
พื้นบ้านและถือเป็นประเพณีท่ียิ่งใหญ่และส าคัญท่ีสุดของอ าเภอวาปีปทุม   

 
                           

 
 

  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๒.๓ บุญกุ้มข้าวใหญ่  
นิยมท ากันในเดือนยี่หรือหลังจากการเก็บเกี่ยวมีการน าข้าวเปลือกมากองรวมกันท าบุญกุ้มข้าวใหญ่

โดยใช้ศาลากลางบ้านหรือศาลาโรงธรรมทุกครัวเรือนหาบข้าวเปลือกของตนออกมารวมกันกลางคืนมีการ
เจริญพระพุทธมนต์รับศีลฟังเทศน์มีมหรสพสมโภชน์ตอนเช้ามีการถวายอาหารและข้าวเปลือกการท าบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่จึงถือว่าได้บุญกุศลมาก 

๒.4 บุญข้าวจ่ีหรือบุญเดือนสาม  
ท าโดยการน าข้าวเหนียวท่ีปั้นโรยเกลือทาไข่ไก่และจ่ีไฟให้สุกเรียกว่าข้าวจ่ีการท าบุญข้าวจ่ีมีคน

นิยมท ากันมากเพราะถือว่าได้กุศลมากและเป็นกาละทานชนิดหนึ่ง 
๒.5 บุญพระเวสน์หรือบุญเดือนสี่  
บุญท่ีมีการเทศน์พระเวสน์หรือมหาชาติเรียกบุญพระเวสน์หนังสือมหาชาติหรือเวสสันดรชาดก  

เป็นหนังสือชาดกท่ีแสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าคราวพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเป็น
หนังสือเรื่องยาวมี 14 ผูกบุญพระเวสสันดรก าหนดท าในเดือนส่ี 
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๒.6 ตรุษสงกรานต์ก าหนดเอาวันที่ 13 เป็นวันตรุษสงกรานต์ของทุกปีจะมีการรดน้ าพระพุทธรูป
พระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าสรงน้ าการท าบุญมีให้ทานเป็นต้นเกี่ยวแก่การสรงน้ าเรียกบุญสรงน้ า      
อีกอย่างหนึ่งว่าตรุษสงกรานต์ “ตรุษ” คือส้ินสงกรานต์คือการเคล่ือนย้ายได้แก่วันท่ีพระอาทิตย์เคล่ือนย้าย
จากฤดูหนาวก้าวขึ้นสู่ฤดูร้อนในระยะนี้เรียก  ตรุษสงกรานต์ 

๒.7 บุญเข้าพรรษา การอยู่ประจ าในอาวาสแห่งเดียวตลอด 3 เดือนในฤดูฝนเรียกว่าเข้าพรรษา
โดยปกติก าหนดเอาวันแรม 1 ค่ าเดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งชาวบ้านจะมีการถวายผ้าอาบน้ าฝน     
ถวายเทียนพรรษาและมีการท าบุญเป็นต้น 

๒.8 บุญออกพรรษา การออกจากเขตจ ากัดไปพักแรมท่ีอื่นได้เรียกว่าออกพรรษาพรรษาหมายถึง
ฤดูฝนปีหนึ่งมี 4 เดือนคือตั้งแต่แรม 1 ค่ าเดือน 8 ถึงขึ้น 15 ค่ าเดือน  12 ในระยะ 4 เดือน 3 เดือนแรก
ให้เข้าพรรษาก่อนเข้าครบก าหนด 3 เดือนแล้วให้ออกอีก 1 เดือนให้หาผ้าจีวรมาผลัดเปล่ียนการท าบุญ    
มีให้ทานเป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีความเช่ือเดิมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ฮีตสิบสอง  
มาจากค า 2 ค า คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากค าว่าจารีต หมายถึงส่ิงท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็น
ประเพณีท่ีดีงาม ชาวอีสานเรียกว่า จาฮีต หรือ  ฮีต สิบสอง หมายถึง เดือนท้ัง 12 เดือน ในหนึ่งปีฮีตสิบ
สองจึงหมายถึง ประเพณีท่ีประชาชนชาวอีสานได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ ท้ังสิบสองเดือนในแต่
ละปีประเพณีท้ังสิบสองเดือนท่ีชาวอีสานถือปฏิบัติกันมานั้นล้วนเป็นประเพณีท่ีส่งเสริมให้คนในชุมชน     
ได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและเพื่อความสมานสามัคคีมีความรัก
ใคร่กันของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นการสืบทอดส่ิงท่ีดีงามมาจวบจนปัจจุบันประเพณีอีสานส่วนใหญ่จะมี
เอกลักษณ์แตกต่างจากประเพณีภาคอื่นๆ (อาจคล้ายคลึงกับประเพณีของทางภาคเหนือบ้างเพราะมีท่ีมา
ค่อนข้างใกล้ชิดกัน)ประเพณีอีสานได้รับอิทธิพลมา จากวัฒนธรรมล้านช้าง(แถบหลวงพระบางประเทศลาว)
จึงจะเห็นได้ว่าประเพณีของชาวอีสานและชาวลาวมีความคล้ายกันเพราะมีท่ีมาเดียวกันและชาวอีสานและ
ชาวลาวก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจ าเย่ียงญาติพี่น้องท าให้มีการถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย 

คองสิบสี่  หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีใช้ปฏิบั ติระหว่างกัน          
ของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลท่ัวไปเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง   
คองสิบส่ีมีหลายแบบหลายประเภทพอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
    คองสิบสี่แบบที่ 1 - กล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องกับครอบครัวในสังคมตลอดจนผู้มี่หน้าท่ีปกครองบ้านเมือง    
    คองสิบสี่แบบที่ 2 - กล่าวถึงหลักการท่ีพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองและข้อท่ี
ประชาชนควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์  และจารีตประเพณีท่ีพึงปฏิบัติให้บ้านเมืองสงบสุข 
   คองสิบสี่แบบที่ 3 -  กล่าวถึงธรรมท่ีพระราชาพึงยึดถือปฏิบัติและเน้นหนักให้ประชาชนปฏิบัติตาม
จารีตประเพณี   และข้อท่ีคนในครอบครัวพึงปฏิบัติต่อกัน 
    คองสิบสี่แบบที่ 4 - กล่าวถึงไปแนวทางฮีตบ้านครองเมือง  คือการด าเนินการปกครองบ้านเมือง
เพื่อให้บ้านเมืองอยู่เป็นสุขและปฏิบัติตามประเพณี 
 ๓) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่นใน
การส่ือสาร และจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านแพทย์แผนไทย การทอผ้า การจักสาน การท ากลองยาว 

 
 



20 
 

  

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

๔) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ส่วนใหญ่สินค้าทาง

หัตถกรรม และสินค้าทางเกษตรกรรม เช่น ผ้าทอพื้นเมืองลายต่างๆ กลองยาว  
8. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี คือ ป่าโคกอีหลู่, ล าน้ าเสียว, ป่าโคกใหญ่,เกลือสินเธาว์ 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

1)  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-   ล าห้วย                11 แห่ง 
-   หนองน้ า                24 แห่ง 
ปัจจุบันแหล่งน้ ามีปัญหาต้ืนเขิน เก็บกักน้ าได้น้อย ท าให้น้ าเพื่อการบริโภค – อุปโภค  

และเพื่อท าการเกษตรไม่เพียงพอ มีความต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อน าน้ าใต้ดินมาใช้เพิ่มมากขึ้น 
2) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

-   หนองน้ า                10 แห่ง 
-   ฝายเก็บกักน้ า                 9  แห่ง 
-   บ่อน้ าต้ืน                49 แห่ง 
-   บ่อโยก                48 แห่ง 

10) ข้อมูลอื่นๆ  
  1) มวลชนจัดต้ัง 

ลูกเสือชาวบ้าน  3  รุ่น   จ านวน     640   คน  
กองทุนหมู่บ้าน     จ านวน        28   กลุ่ม 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน     จ านวน        15   กลุ่ม 
อปพร. 2 รุ่น               จ านวน      130   คน 
กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวน   28   คน 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแสง จ านวน 1 กลุ่ม 

     2) การรวมกลุ่มของประชาชน 
จ านวนกลุ่มทุกประเภท   68 กลุ่มแยกประเภทกลุ่ม 
 -  กลุ่มอาชีพ    28 กลุ่ม 
 -  กลุ่มออมทรัพย์   20 กลุ่ม 
 -  กลุ่มอื่น ๆ    20 กลุ่ม 
3) จ านวนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง มีบุคลากร ท้ังส้ินจ านวน    63   คน แบ่งเป็น 
       - พนักงานส่วนต าบล จ านวน    36   คน 
  - พนักงานจ้าง  จ านวน    27   คน 
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       4) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ 25๖๕ ต้ังไว้จ านวน ๑๐๑,๕๓๓,0๓0.00 บาท 

แยกเป็น รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจ านวน ๕๕๐,๐๐๐.0๐ บาท และรายได้จากทุน
จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท รายได้ท่ีรัฐบาล/ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บแล้วจัดสรรให้จ านวน 2๖,๐75,๐๐๐.๐0  
บาท เงินรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้จ านวน  ๗๔,๕๓3,๐๓๐.00  บาท  

 

5) ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงที่ผ่านมา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็นแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีจะต้องมีความต่อเนื่องจากการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การวาง
แผนพัฒนาถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการพัฒนา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัดท้ังด้านระยะเวลา บุคลากร และ
งบประมาณ  

1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. ปัญหา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

- ตลาดรองรับสินค้าการเกษตรไม่เพียงพอ 
- ขาดงบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพท่ี

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

ธรรมชาติต้ืนเขินกักเก็บน้ าได้น้อย 

- จัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 
- จัดหางบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่าง 

ต่อเนื่อง 
- จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีให้ประชาชน 
- จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการประกอบ  

อาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- อบรมให้ความรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปัญหา
ด้านสังคม 

- ปัญหาเยาวชนมั่วสุมทะเลาะวิวาทด่ืมเหล้า 
ไม่สนใจการเรียนไม่เช่ือฟังผู้ปกครอง 

- ปัญหาการเล่นพนัน ยาเสพติดและปัญหา
หนี้สิน 
- ครอบครัวขาดความอบอุ่น ไปท างานต่าง
ถิ่น 
- เยาวชนชอบเลียนแบบและมีค่านิยมท่ีผิด 
 
- รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน ฝึกอบรมให้ความรู้ 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เยาวชน 
- ประสานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจและฝ่ายปกครอง 
 
- อบรมให้ความรู้ สร้างความอบอุ่นให้แก่
ครอบครัว 
- ส่งเสริมให้เยาวชนออกก าลังกายด้วยการเล่น
กีฬา 
- ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 
3. ปัญหา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

- การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นหลุม 
เป็นบ่อ สะพานแคบช ารุดขาดการบ ารุงรักษา 

-  - ไม่มีท่อระบายน้ าและร่องระบายน้ าท าให้
น้ าท่วมขังในหมู่บ้านท าให้เกิดลูกน้ ายุงลาย 

-   - การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและแสง
สว่างในหมู่บ้านไม่ท่ัวถึงและช ารุด 

-  - ถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน และต าบลช ารุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อการคมนาคมไม่สะดวก 

-   - คันดินล าห้วยขาดท าให้น้ าไหลเข้าท่วมไร่นา 

- ให้มีการสร้าง บ ารุง ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน    
 จัดวางท่อและร่องระบายน้ าอย่างท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าแสง
สว่างในหมู่บ้านให้ท่ัวถึง จัดหางบซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีช ารุด 

- ก่อสร้างถนนในหมู่บ้านเป็นถนน คสล.ท้ังหมด 
- จัดสร้างถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้านและต าบล   
 ให้การสัญจรไปมาสะดวก 

- ซ่อมแซมคันดินล าห้วยท่ีขาดช ารุด 
- จัดวางระบบผังเมือง 

4.  ปัญหา
ด้านน้ าด่ืม  
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 
 

- แหล่งน้ าตามธรรมชาติและท่ีสร้างขึ้นตื้น
เขินกักเก็บน้ าได้น้อยน้ าบริโภค-อุปโภคไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  

- ระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วน
ภูมิภาคยังไม่ท่ัวถึง 

 

 - ให้มีการขุดลอกล าห้วย หนอง และการสร้าง  
   ฝาย กั้นล าห้วย  ซ่อมแซมคันคูล าห้วยท่ีขาด 
- ให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นท่ีการเกษตร 
 - ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน  

5.ปัญหา
ด้าน
สาธารณสุข 

- โรคระบาด ไข้เลือดออก 
- โรคระบาดโควิด 19 
- สภาพมลภาวะเป็นพิษเนื่องจากการท้ิงขยะ

ของเทศบาลต าบลหนองแสง  
- โรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิต

สูง หลอดเลือดสมอง   

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์ป้องกันในการก าจัด
ลูกน้ ายุงลายและพ่น  หมอกควันก าจัดยุงลาย 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด 19 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์และด าเนินการ
จัดการลดขยะในชุมชน 
- ประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การแก้ไขปัญหามลพิษ 
- สนับสนุนงบประมาณให้แก่ หน่วยงาน/กลุ่ม
องค์กรประชาชน เพื่อด าเนินงาน 

6.  ปัญหา
ด้าน
การเมือง,
การบริหาร 

- ให้การบริการประชาชนนอกสถานท่ีไม่
ท่ัวถึง และขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง 
- ท่ีดินสาธารณะถูกบุกรุก 
- ไม่มีลานกีฬาและอุปกรณ์ในการออกก าลัง
กาย 
- การจัดเก็บภาษียังไม่ครอบคลุม 

- จัดเจ้าหน้าท่ีออกให้บริการจัดเก็บ  ภาษีนอก
สถานท่ีและการให้ข้อมูลข่าวสารต่อเนื่อง 
- จัดให้มีการรังวัดสอบเขตท่ีดินสาธารณะ 
- สร้างลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
 
- จัดท าระบบแผนท่ีภาษี 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

7. ปัญหา
ด้าน
การศึกษา
,ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- ไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์        
วัฒนธรรมท่ีดีสู่ลูกหลาน 
- บุคลากรทางการศึกษามีน้อยขาด
ประสบการณ์ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องเรียนไม่เพียงพอ 
- เด็กนักเรียน ประชาชน ขาดความรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัย 

- จัดกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาลูกหลาน 
 และอนุรักษ์วัฒนธรรมท่ีดี   

- เพิ่มบุคลากรทางการศึกษาและจัดฝึกอบรม 
- ประสานกับผู้ปกครองและครูอาจารย์ 
- ก่อสร้างอาคารเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
- จัดท าศูนย์เรียนรู้ชุมชน ฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตกับ
นักเรียนและประชาชนท่ัวไป 

8. ปัญหา
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดล้อม 

- น้ าและดินเค็มไม่เหมาะแก่การเพราะปลูก                                               
- การบุกรุกท่ีสาธารณะและตัดไม้ท าลายป่า 
- ประชาชนในพื้นท่ีท้ิงขยะในท่ีชุมชนและใน
ท่ี สาธารณะ   
- ขาดพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่าทดแทนในท่ี
สาธารณะ 

- จัดหาและส่งเสริมพันธุ์พืชท่ีเหมาะกับสภาพดิน 
 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ให้ท้ิงขยะในชุมชนและท่ี
สาธารณะ 
 - จัดหาพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่าทดแทนในท่ี
สาธารณะ 

2.  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม โดยการปลูกผักปลอดสารพิษและจัดตลาดรองรับ

ผลผลิต 
- จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
- จัดอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนเยาวชนและกลุ่มสตรีในการจัดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
- จัดต้ังกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
- จัดอบรม ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ และความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร 
- จัดให้มีศูนย์เรียนรู้การเกษตรประจ าต าบล 
- จัดต้ังกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 
- จัดอบรมให้ความรู้ และแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยและน้ าหมักอินทรีย์ 
๑.๒ ผลการด าเนินงานด้านสังคม  
- อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชน 
- รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและส่ิงให้โทษแก่เยาวชน 
- จัดให้มีการส่งเสริมงานประชาคมต าบลเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,

ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- จัดอบรม อปพร. 
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว 
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการในชุมชน 
- ให้ค าแนะน าแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
- ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ท่ีสนใจ 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

- อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในต าบล 
- ซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
- ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
- ด าเนินการขึ้นทะเบียน และจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
- รับลงทะเบียนและประสานงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
๑.๓ ผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้การได้ในสภาพท่ีดีท าให้การได้ คมนาคมได้

สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ภายในต าบล  และระหว่างต าบล  
- จัดติดต้ังไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและส่งเสริมการติดต้ังไฟฟ้าและมีไฟกระพริบ

เตือนตามแยกต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
๑.๔ ผลการด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
- ซ่อมแซม ขุดลอก ล าห้วยท่ีพัง ช ารุด ขาด และต้ืนเขิน 
- ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 
- จัดให้มีระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน 
๑.๕ ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
- ด าเนินงานด้านการการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
- การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

อบต.หนองแสง 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่แกนน าสุขภาพ อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านและประชาชนเกี่ยวกับ

สุขภาพอนามัย 
- ท าความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย 
๑.๖ ผลการด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
- จัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลอย่างต่อเนื่อง 
- จัดให้มี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงสัญจรนายกพบประชาชน  
- จัดอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้รู้จัก แนวทางการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ี เพื่อจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน 
- จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแก่ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนต าบล 
- บริการและอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีอากรท้ังในและนอกสถานท่ี 
๑.๗ ผลการด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- จัดหาส่ืออุปกรณ์การศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
- ส่งเสริมกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

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

อยูต่่อไป 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

- จัดให้มีอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพท่ีดีแก่เด็กนักเรียนทุกคน 
- จัดให้เด็กนักเรียนทุกคนมีอาหารเสริม (นม) ด่ืมทุกวัน 
- ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับจ านวนเด็กท่ีเพิ่มขึ้น 
- จัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เป็นศูนย์ท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับขององค์กรระดับภาคและ

เป็นท่ีเช่ือถือของผู้ปกครอง 
๑.๘ ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามพื้นท่ีสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในต าบล 

         - ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และสารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี 
- จัดให้มีการบริหารจัดการขยะท่ีดีในชุมชน 

         -    จัดรณรงค์/ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      การพัฒนาภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงมี   
พระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้ได้รับการยอมรับจากนาๆ ประเทศท่ัวโลกว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง 
  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง      
คือการพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการ
วางแผนการตัดสินใจและการกระท า 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 
 1. กรอบแนวความคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น 
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมอง
โลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤตเพื่อความมั่นคง   
และความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ     
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้ 

   - ความพอประมาณ : หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
   - ความมีเหตุผล : หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึง ถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ  

  - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว : หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
ในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
 4. เง่ือนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัย       
ท้ังความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
  - เง่ือนไขความรู้ : ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง  
รอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน    
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  

 - เง่ือนไขคุณธรรม : ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม       
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
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 5. แนวทางปฏิบั ติ/ผลที่คาดว่าจะได้ รับ  ผลจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้านท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
    เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระยะยาวท่ีจะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ ของประเทศได้รับการพัฒนา ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและพัฒนา กลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาค
ส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
และมีศักยภาพในการ คิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถ
เข้าถงึบริการพื้นฐาน ระบบ สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้
ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้  

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญคือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ   
ภัยพิบัติได้ทุก รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับ         
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา สังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ
ท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด 

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่      
(๑) “ต่อยอด อดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและ
จุดเด่นทาง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ 
น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ 
ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
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สภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ           
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคตบนพื้นฐานของการ 
ต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง การค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้  
ในคราวเดียวกัน  

(๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์          
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย
คนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัยมี     
จิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและ   
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี ถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษา ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

(๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม 
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์   
แก่ครอบครัวชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุดโดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  

(๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ   
ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน         
ท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน  
และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

(๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ 
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงาน  
ของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง      
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ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย 
และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้างเช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  
โดยทุกภาคส่วน ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึก
ในการปฏิเสธ ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมี
เพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ า
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
   

 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ   
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒     
จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยใน  

ปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดภายใต้
ระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาท้ังจากภายนอกและ
ภายในประเทศท่ีบ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเส่ียงในการ 
ท่ีจะผลักดันขับเคล่ือนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ท้ังนี้โดยได้ค านึงถึงการ ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และ ฉบับต่อๆไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ดังนี้  

๑. วัตถุประสงค์  
    ๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่ง ท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

    ๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ 
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี
ความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  
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    ๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้นสร้าง
ความ เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า  

    ๑.๔ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

 ๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

    ๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

    ๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างท้ัง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมี
บทบาท และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย  

(๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย  

(๒) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมี 
คุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต
และบริการ ฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและ
การให้บริการสู่  ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉล่ียร้อยละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
ท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ  
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐       
ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วน    
ของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพ
อากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

(๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิด ในสังคม
ลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า       
และค้ามนุษย์ลดลงมีความพร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเทศไทยมี ส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ 
ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโต       
ของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดท าโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติ และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐ
ท่ีมีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ : การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่  ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่  ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่  ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

4) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ าดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจนและมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้าน สถาบั น การศึกษาและสถาบั น วิ จัย  ดั งนั้ น  การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับ   
การพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้าง      
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมท้ังการแสวงหา
โอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคล่ือน โดยการใช้ประโยชน์จาก
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด ใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
กับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการ
เช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้ าโขงท่ีก าลังมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆให้แก่ภาคเพื่อให้มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอต่อการ     
ลดความเหล่ือมล้ ากับพื้นท่ีส่วนอื่นๆของประเทศได้ในระยะยาว  
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง”   

วัตถุประสงค์   
๑. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ     

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๒. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพา

ตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้   
๓. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
    ๔. เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๕ . เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค         
ลุ่มแม่น้ าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

เป้าหมายและตัวชี้วัด   
๑. พื้นท่ีชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้ง

ลดลง   
๒. สัดส่วนคนจนลดลง   
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ   
๔. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น   
๕. รายได้การท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น    
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
    ยุทธศาสตร์ที่  ๑ บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต      

อย่างยั่งยืน   
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด

ความเหล่ือมล้าทางสังคม   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ   
ยุทธศาสตร์ที่  5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้น ท่ี

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ   
 

5) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   
แผนพัฒนากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์  

มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาคการใช้ประโยชน์พื้นท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
กลุ่มจังหวัด ( พ.ศ.2561-2565 ) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภายใต้ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาท่ีผ่านมาและในอนาคต รวมท้ังสภาพของปัญหา
และความต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ดังนี้ 

  

เป้าหมายการพัฒนา  
“นวัตกรรมน้ า  เกษตรกรรมยั่งยืน  อุตสาหกรรมการเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การท่องเท่ียว  

ระบบโลจิสติกส์และระบบราง”  
 
ตัวชีวั้ดความส าเร็จตามเป้าหมาย  
1) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5    
2) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร     

ใหส้ามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๑. วัตถุประสงค ์ 

1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร   
  1.2 เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
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           2. เป้าหมายและตัวชี้วัด     
2.1 ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5  
2.2 จ้านวนพื้นท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน 1,334,000 ไร่  
2.2 ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

 3) แนวทางการพัฒนา    
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร  
3.2 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและพืชเศรษฐกิจหลัก   
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
3.4 พัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าทางการเกษตร  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และ  
โลจิสติกส์ 

1. วัตถุประสงค ์ 
1.1 เพิ่มมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด  
1.2 เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด  

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด     
2.1 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและการบริการของกลุ่มจังหวัด   

ร้อยละ 10  
2.2 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 10  

3. แนวทางการพัฒนา   
3.1 พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ    
3.2 พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และระบบราง   
3.3 พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ  
3.4 พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 
1. วัตถุประสงค ์ 

 1.1 จ านวนนักท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน  
 1.2 เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่อง  
 1.3 จ้ านวนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด     
2.1 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10  
2.2 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าจากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 25 

3. แนวทางการพัฒนา   
3.1 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน   
3.2 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ  
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3.3 ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด  
3.4 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟช่ัน    

ผ้าไหมในนานาชาติ  
6) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ”์ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็ง
และแข่งขันได้ 
 

1.1  เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 

2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคน 
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 
 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และจังหวัดที่รับผิดชอบ 
ของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ”์ 

 
เป้าประสงค์ 

(Goals) 
ตัวชี้วัด (KPI) กลยุทธ์ (Strategies) จังหวัดที่รับผิดชอบ 

1.1  เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด 
(GPP) 

1.1.1 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ
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/   
  ท่องเท่ียว 
  มหาสารคาม/ไหม 
4. ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด 

2.1 สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาคนให้เป็นคน
ดีมีคุณภาพ 

2.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานและ
มีงานท า 
2.1.2 จ านวนผู้เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และใช้นวัตกรรมในการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น  

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

1. มหาสารคาม 
2. มหาสารคาม 
3. ร้อยเอ็ด 
 

3.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ 

3.1.1 ร้อยละของพื้นท่ีปลูก
ป่า/ไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น 
3.1.2 จ านวนพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน 
3.1.3 จ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับ
การพัฒนาท้ังในและนอกเขต
ชลประทานเพิ่มขึ้น 
3.1.4 คุณภาพส่ิงแวดล้อม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

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

1. ขอนแก่น 
2. ขอนแก่น 
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7) แผนพัฒนาจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 256๕) (ฉบับทบทวน)  
 2.1 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามและประเด็นการพัฒนา จังหวัดจึงก าหนดเป้าหมาย    
การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ไว้ว่า   

“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ  ศูนย์กลาง บริการทางการศึกษาและ
วัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

2.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามท่ีก าหนดไว้ จึงมีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย

การพัฒนาจังหวัด ดังนี้  
1) ภาคการเกษตรมีความเข็มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
3) เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์                    

การพัฒนาของจังหวัดใน 4 ประเด็น ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และ

การตลาด สินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็น 

ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่การพัฒนา 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและ

สมานฉันท์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมหาสารคาม 

วิสัยทัศน์ : “ท้องถิ่นมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล ประชาชนเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย สังคม
เข้มแข็ง รู้เท่าทัน พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” 
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พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้มีความพร้อมต่อประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาท้องถิ่น 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม อยู่รอด

ปลอดภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพสังคม ชุมชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
๓. ส่งเสริมการผลิตและบริการ บนพื้นฐานขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

พร้อมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ รวมถึงอนุรักษ์คุ้มครองโบราณสถาน สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและร่วมจัดการส่ิงแวดล้อม 

4. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนหน่วยงาน
และบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการการศึกษา รวมถึงการบริการทางการศึกษาท้องถิ่น 
2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
3. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรอมอาชีพ 
2. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม ชุมชน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    
ในท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร 
2. พัฒนาและปรับโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ โบราณสถานและแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีส าคัญรวมถึงร่วมจัดการส่ิงแวดล้อม 
3. สนับสนุนและส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการท างาน 
2. เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ 
3. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
                       “ พัฒนาคุณภาพชีวิต      พิชิตความยากจน  
                 ชุมชนเข็มแข็ง         มีส่วนร่วมทางการเมือง ”  
 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังนี้ 

 2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลตามนัย      
มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.25๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน ในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และอ านาจหน้าท่ีตามนัย
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ท่ีก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนการเสริมสร้าง
จิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างในการใหบ้ริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและ
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการสูงสุดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล     
(ก.อบต.) ก าหนด รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนองค์กรชุมชน ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการท างาน และการประสานงาน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานกับส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจะเข้าถึงปัญหาท่ี
แท้จริงและแก้ปัญหาของประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปล่ียนวิถีการผลิตให้เป็นแบบอินทรีย์ โดยให้มีการฝึกอบรม   
ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าเกษตร
แบบอินทรีย์ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและ
เหมาะสมกับพื้นท่ี จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นท่ีอย่างเพียงพอ ให้บริการดูแลสุขภาพ
สัตว์เล้ียง เช่น สุนัข แมว โค กระบือ โดยการ ฉีดวัคซีนป้องกันรักษาโรค และบริการผสมเทียมแก่เกษตรกร 

 2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

        สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้ังในระบบและนอกระบบ
โรงเรียนให้สอดคล้อง รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้คนไทยได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยพัฒนาและ
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ยกระดับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ควบคู่ไปกับสร้างจิตส านึกให้เด็ก นักเรียนเป็นคนดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความภาคภูมใจในท้องถิ่น เป็นโรงเรียนช้ันน า และขยายการจัดการศึกษา
จนถึงภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีท่ี 3) พร้อมยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน        
สู่ความเป็นเลิศ เน้นให้เด็กได้มีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา จัดให้มีศูนย์
ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีอย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อบริการเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในต าบลหนองแสง  ส่งเสริม รักษา สืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม พัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ของประชาชนในพื้นท่ี ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ 
จัดให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่น และจัดหาอุปกรณ์การกีฬาท่ีจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุน อุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้านและจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีทุกระดับ  

2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส สตรี เด็กและเยาวชน ตลอดจน 
สถาบันครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้ รวมท้ังได้รับการช่วยเหลือการบริการอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ เพิ่มรายได้ต่อครอบครัว และสามารถด ารงชีวิต     
ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มุ่งการเสริมสร้างสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้มีสุขภาวะท่ีดี จัดการส่ิงแวดล้อม     
ท่ีเอื้อต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และจัดบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างพึงพอใจ  

 2.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          เร่งรัดและพัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ    
ความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชน โดยก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยางในชุมชน และระหว่างหมู่บ้านให้สะดวกในการสัญจรได้ตลอดท้ังปี การก่อสร้างและปรับปรุง
ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ ขยายเขต
ไฟฟ้าพื้นฐาน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ให้ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี ประชาชนมีไฟฟ้า            
ในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 

      ๓) เป้าประสงค ์(Objective) 
1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนให้ทันสมัย 

เส้นทางการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจสะดวก รวดเร็ว รวมถึง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการและสร้าง
ความเข้มแข็งของสินค้าเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2. เพื่อบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
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3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี มีรายได้เหมาะสม  
4. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม แบบกลมกลืนกับส่ิงแวดล้อมและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนให้ร่วม

ท างานกันแบบบูรณาการ 

     ๔) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) 
1. ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีด าเนินการจริงต่อโครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (2561-2565)ในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของ
เส้นทางสัญจร/ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรพืชเศรษฐกิจ 

2. รายได้ของประชาชนต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น หรือ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

3. ระดับความส าเร็จของผลประเมินคุณภาพทางการศึกษา หรือ ร้อยละของการส่งเสริมการ
น าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานกับวิถีชีวิต 

4. ร้อยละของโครงการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ 
5. ร้อยละของโครงการท่ีเยียวยาสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท่ีเพิ่มขึ้น  
6. ระดับความส าเร็จของผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร  

ส่วนต าบลหนองแสง 

     ๕) ค่าเป้าหมาย/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goals) 
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานทันสมัย ครอบคลุม เส้นทางการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจสะดวก 

รวดเร็ว 
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัยท่ีส าคัญของอ าเภอหนองวาปีปทุม ประชาชน

สามารถพึ่งตนเองได้ 
3. การศึกษาในท้องถิ่นมีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นท้ังสุขภาพร่างกายและมีอาชีพท่ีเหมาะสมยั่งยืน   
5. เป็นสังคมท่ีเข้าใจส่ิงแวดล้อมและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. หน่วยงานท้องถิ่นมีคุณภาพ ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 

     ๖) กลยุทธ์ (Strategy) 
  กลยุทธ์ คือ การก าหนดเป้าหมายและวิธีการเดินหน้าสู่เป้าหมายท่ีผ่านการวิเคราะห์
ภาพรวมท้ังภายในและภายนอก องค์ประกอบและปัจจัยตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ซึ่งองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลหนองแสง ได้ก าหนดกลยุทธ์ตามยุทธ์ศาสตร์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

๑.๑ มุ่งพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม น าท้องถิ่นให้พัฒนาในทุกด้านตามแนวทางหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 

๑.๒ ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ให้มีความ
ทันสมัย 

๑.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรท้ังฝ่ายประจ า และ        
ฝ่ายการเมือง ในทุกด้าน 



42 
 

  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

๑.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในพื้นท่ี 
๑.๖ ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่าง

ท่ัวถึงในทุกด้าน 
๑.๗ ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่าง

ท่ัวถึงในทุกด้าน 
๑.๘ ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมในพื้นท่ีอย่างท่ัวถึงใน     

ทุกด้าน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

๒.๑ มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีท านาและปลูกพืชผักปรับเปล่ียนวิถีการผลิตให้เป็น
แบบอินทรีย์ โดยให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าเกษตรแบบอินทรีย์  สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต รวมถึง
รับซื้อพืชผักอินทรีย์กับเกษตรกรในราคาประกันและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์กับผู้บริโภค  

2.2 มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพื้นท่ี     
เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์และรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืนในราคาดี และจัดให้มีการกระจาย
พันธุ์ข้าวดีแก่เกษตรกรในต าบลหนองแสง 

๒.๓ มุ่งจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นท่ีอย่างเพียงพอ  ได้แก่ การขุดสระใน
ไร่นา ขุดลอกล าห้วย หนอง ล าน้ า ให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี 

2.4 มุ่งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียง เช่น สุนัข แมว โค กระบือ โดยการ ฉีดวัคซีน ป้องกัน
รักษาโรค และบริการผสมเทียม แก่เกษตรกรในต าบลหนองแสง 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 3.1 มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความ 
เป็นเลิศ  เน้นให้เด็กได้มีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา โดยให้มีการพัฒนาท้ัง
ทางด้าน   บุคลกรผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ส่งอ านวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างครบถ้วน 

 3.2 มุ่งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ 
ระดับช้ันอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอนภาษาอังกฤษจากเจ้าของ
ภาษา ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย   ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๓.๓ มุ่งส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีประจ าทุกหมู่บ้าน 

 3.๔ มุ่งสนับสนุน  ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี  
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

 4.1 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพึ่งตนเองได้  รวมท้ังได้รับการ
ช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

 4.2 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้โอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการฝึกอบรม 
พัฒนาอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส   

 4.3 มุ่งจัดให้มีศูนย์ดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและบกพร่องทางการเรียนรู้ของต าบล 
 4.4 มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและการรวมกลุ่มท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก

และเยาวชน ตลอดจนการดึงพลังของเยาวชนให้เข้ามามีส่วนในการท ากิจกรรมการพัฒนาในชุมชน 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 มุ่งส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยการ       
ส่งกิจกรรมการออกก าลังกายตามเหมาะสมของเพศ วัย และความถนัดของแต่ละพื้นท่ีและบุคคล 

 5.2 มุ่งสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสารณสุข ( อสม.) ท้ังทางด้าน
ทักษะ ความรู้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการประชาชน 

 5.3 มุ่งออกหน่วยให้บริการประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลวาปีปทุม รพ.สต.บ้านโพธิ์ เพื่อออก
บริการตรวจ รักษาสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 5.4 มุ่งบริหารจัดการขยะในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ การน าขยะมาสร้างรายได้ 
โดยส่งเสริม สนับสนุนให้จัดต้ังกองทุนขยะหมู่บ้าน และกองทุนขยะต าบล 

 5.5 มุ่งฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นท่ีป่าสาธารณะเดิม ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ี 

 5.6 มุ่งสนับสนุนและด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นท่ี 
 5.7 มุ่งสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองแสง 

  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 6.1 มุ่งก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน ให้ครบและ

สะดวกในการสัญจรได้ตลอดท้ังปีทุกเส้นทาง  
 6.2 มุ่งเสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน โดยการ

ก่อสร้าง และปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง     
อย่างเป็นระบบและท่ัวถึง 

 6.3 มุ่งก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนลาดยางในพื้นท่ี ให้สะดวกในการสัญจรได้
ตลอดท้ังปีทุกเส้นทาง  

 6.4 มุ่งการขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ให้ท่ัวถึง
ทุกพื้นท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      ๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง    

ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แผนพัฒนาจังหวัด  
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจน
จะเป็นการเตรียมการพัฒนาท่ีชัดเจนครอบคลุมภารกิจอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน   
ทุกด้านตามท่ีระเบียบ กฎหมาย ก าหนดให้อ านาจไว้ 

     ๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองแสง          
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแปลงวิสัยทัศน์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  และภายใต้กลยุทธ์หนึ่งจะมี
แผนงานได้หลายแผนงาน และน าไปสู่การจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุ   
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด  
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยการน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แต่ละปีท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

(3) การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนด           
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) 
เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ         
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ SWOT Analysis 
 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมองค์กรท้ังปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 
 1.1 ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  
  - โครงสร้างขององค์กร 
  - นโยบายผู้บริหาร 
  - การบริหารจัดการ 
  - ทรัพยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 
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1.2 ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
  - กฎหมาย  
  - การเมือง  
  - เศรษฐกิจ  
  - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  

 - ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
S1 เป็นองค์กรนิติบุคคลท่ีมีโครงสร้างท่ีชัดเจน 
ครอบคลุมอ านาจหน้าท่ีตามภารกิจ และมีระเบียบข้อ
กฎหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

W1 การมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้
เส่ียงต่อการเกิดทุจริต คอรัปช่ัน 

S2  เจ้าหน้าท่ีผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบ
ปฏิบัติหน้าท่ีและปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

W2 บริการหารงานบุคคลเป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหาร 
ท าให้ เป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบต่างตอบแทน  
 

S3 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด    
จึงสามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้เร็ว 

W3 โครงการตามแผนพัฒนาท่ีมาจากความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
ขาดประสิทธิภาพ 

S4 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เพื่อการพัฒนาได้ภายใต้กรอบกฎหมาย 

W4 การด าเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนมากท าให้ความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

S5 มีการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงานพร้อมใช้งานท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

W5 ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายท่ีมีความยืดหยุ่นตาม
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลามีเส่ียงต่อการ
ตัดสินใจผิดพลาด 

S6 ระบบการท างานในองค์กรมีการเรียกประชุม
พนักงานเพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องต่างๆ และติดตามผลการ
ท างานของแต่ละส่วนเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันประจ า 
ทุกเดือน 

W๖ ระเบียบข้อกฎหมายบางฉบับไม่ชัดเจน 
 

S7 มีการท างานโครงการหลักประกันสุขภาพต าบล
ร่วมกันกับโรงพยาบาลวาปีปทุม  

W๗ ขาดการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายในชุมชน 
 

S๘ มีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง W๘ ไม่สามารถจัดโครงการตามความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 

S๙ เจ้าหน้าท่ีให้บริการเป็นเลิศและท างานเป็นทีม  

S๑๐ มีระบบการท างานท่ีทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์  
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 3. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 

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

T1 องค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณรายได้มีจ านวน
น้อย แต่ความต้องการของประชาชนมีมากท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม 

O2  เป็นองค์กรทีมีหน้าท่ีให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนอย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

T2 มีระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การ
ด าเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ไม่เต็มท่ี 

O3 พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ได้แก่  ข้าว   

T3 พื้นท่ีขาดแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตรอย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง และไม่อยู่ในพื้นท่ีเขตชลประทาน ปัญหาภัย
ธรรมชาติ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ าไหลหลาก 

O4 เป็นแหล่งพืชปลูกผักเพื่อจ าหน่ายของอ าเภอวาปี
ปทุม 

T4 ประชาชนในพื้นท่ีประสบปัญหาหนี้สินรายรับไม่
เพียงพอกับรายจ่าย 

O5 มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

T5 ประชาชนขาดความรู้ในการบริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพและการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง 

O6 มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่างๆ ท่ีรวมตัวกัน
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย 

T6 ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT ในการ
ให้บริการประชาชนแบบ one stop service 

O7 มีถนนสายหลักเช่ือมหลายอ าเภอ และถนนเช่ือม
จังหวัดผ่านต าบลหนองแสง 

T7 ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในบางพื้นท่ี ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการร่วมคิด ร่วมท าร่วม
แก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้าน 

O8 เป็นท่ีต้ังของแหล่งรับซื้อสินค้าการเกษตร  T8 การลงทุนด้านการผลิตสินค้าเกษตรสูงขึ้น ท้ังด้าน
แรงงานและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเนื่องจากโรคระบาด
พืชและแมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้น 

 T9มีการเคล่ือนย้ายของแรงงานเข้าสู่ภาคโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้นท าให้แรงงานท่ีเหลือใน
พื้นท่ีด้อยคุณภาพ 
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4. ผลการวิเคราะห์ SWOT จึงก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
                       “ พัฒนาคุณภาพชีวิต      พิชิตความยากจน  
                 ชุมชนเข็มแข็ง         มีส่วนร่วมทางการเมือง ”  
 

 พันธกิจ (Mission) : แบ่งตามยุทธศาสตร์และหน้าที่การรับผิดชอบ 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร พันธกิจหลัก คือ  การเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีเพิ่มข้ึนขององค์การบริหารส่วนต าบลตามนัยมาตรา ๖๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.25๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   
ในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และอ านาจหน้าท่ีตามนัยมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ท่ีก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างในการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ     
แก่ประชาชนผู้มารับบริการสูงสุดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  รวมถึงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนองค์กรชุมชน ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการท างาน  
และการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจะเข้าถึงปัญหาท่ีแท้จริงและแก้ปัญหา    
ของประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้ 

 ๑.๑ มุ่งพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม น าท้องถิ่นให้พัฒนาในทุกด้านตามแนวทางหลักเกณฑ์
และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 

 ๑.๒ ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ให้มีความ
ทันสมัย 

๑.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรท้ังฝ่ายประจ า 
และฝ่ายการเมืองในทุกด้าน 

  ๑.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๑.๖ ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นท่ี

อย่างท่ัวถึงในทุกด้าน 
  ๑.๗ ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี

อย่างท่ัวถึงในทุกด้าน 
  ๑.๘ ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมในพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง   

ในทุกด้าน 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร พันธกิจหลัก คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับเปล่ียนวิถีการผลิตให้เป็นแบบอินทรีย์ ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพื้นท่ี 
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นท่ีอย่างเพียงพอ  ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียง  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พันธกิจหลัก คือ สนับสนุน ส่งเสริม  
พัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้อง 
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้คนไทยได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลง   
ของโลกศตวรรณท่ี 21 และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยพัฒนาและยกระดับโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีกระบวนการเรียนการสอน       
ท่ีทันสมัยทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ควบคู่ไปกับสร้างจิตส านึกให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรัก ความภาคภูมใจในท้องถิ่น เป็นโรงเรียนช้ันน า และขยายการจัดการศึกษาจนถึง     
ภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีท่ี 3) พร้อมยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความ   
เป็นเลิศ เน้นให้เด็กได้มีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา จัดให้มีศูนย์ให้บริการ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีอย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อบริการเด็ก เยาวชน และประชาชนในต าบล
หนองแสง  ส่งเสริม รักษา สืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม พัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
ในพื้นท่ี ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่น และจัดหาอุปกรณ์การกีฬาท่ีจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน อุปกรณ์
การกีฬาทุกหมู่บ้านและจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีทุกระดับ  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม พันธกิจหลัก คือ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน สตรี สถาบันครอบครัว ส่งเสริมอาชีพอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พันธกิจหลัก คือ ส่งเสริมกิจกรรมการ
ควบคุมป้องกันโรค  โดยสนับสนุนการท างานของอาสาสมัครสารณสุข ( อสม.) ออกบริการตรวจ รักษา
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ บริหารจัดการขยะในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์พื้นท่ีป่าสาธารณะเดิม ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ี 
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนา พันธกิจหลัก คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ในการสัญจรแก่ประชาชน โดยก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาถนนให้สะดวกในการสัญจร     
ได้ตลอดท้ังป ีรวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ  ขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  
ให้ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
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วัตถุประสงค ์(Objective) 
1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนให้ทันสมัย 

เส้นทางการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจสะดวก รวดเร็ว รวมถึง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการและสร้าง
ความเข้มแข็งของสินค้าเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2. เพื่อบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี มีรายได้เหมาะสม  
4. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม แบบกลมกลืนกับส่ิงแวดล้อมและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนให้ร่วม

ท างานกันแบบบูรณาการ 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานทันสมัย ครอบคลุม เส้นทางการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจสะดวก 

รวดเร็ว 
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัยท่ีส าคัญของอ าเภอหนองวาปีปทุม ประชาชน

สามารถพึ่งตนเองได้ 
3. การศึกษาในท้องถิ่นมีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นท้ังสุขภาพร่างกายและมีอาชีพท่ีเหมาะสมยั่งยืน   
5. เป็นสังคมท่ีเข้าใจส่ิงแวดล้อมและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. หน่วยงานท้องถิ่นมีคุณภาพ ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) 
1. ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีด าเนินการจริงต่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2561-2565)ในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของเส้นทาง
สัญจร/ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรพืชเศรษฐกิจ 

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

วัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานกับวิถีชีวิต 
4. ร้อยละของโครงการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ 
5. ร้อยละของโครงการท่ีเยียวยาสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท่ีเพิ่มขึ้น  
6. ระดับความส าเร็จของผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแสง 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมีพื้นท่ีในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
- ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้ไม่เต็มท่ี 
 3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับ  คู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้า
บางชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้ เปล่ียนไปอย่างมาก  โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์ เขียว)         
หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ส่วนที่ ๓ 

 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

  1) ยุทธศาสตร์และแผนงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1. 

 

ด้านการพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

 

บริหาร 

งานท่ัวไป 

1.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
1 .2  แ ผ น ง าน สถิ ติ แ ล ะ
วิชาการ 

ส านักปลัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
ทุกภาคส่วน 

1.3  แผนงานบริหารงาน
คลัง 

กองคลัง 

1.4 แผนงานการรักษาสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

1.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

2. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เกษตรกร 

 
เศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 

2.2 แผนงานอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและป่าไม้ 

กองการเกษตร 
 

 

 

ทุกภาคส่วน 
 

 

 

3. 

 

ด้านการพัฒนา
การศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

3.3 แผนงานบริหารท่ัวไป 
3.2 แผนงานพัฒนาโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ใน
สั งกั ดองค์การบริหารส่ วน
ต าบลให้ได้มาตรฐาน 
3 .3  แ ผ น ง า น ส นั บ ส นุ น 
ส่ ง เส ริ ม  รัก ษ าขน บ ธรรม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถ่ิน 
3 .4  แ ผ น ง า น ส นั บ ส นุ น 
ส่งเสริม  กีฬาและการออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

 

ทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

4. 

 
ด้านการพัฒนา
สังคม 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป
4 .2   แผนงานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ 

กองสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

 

ทุกภาคส่วน 
 
 

5. 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 

5 .2  แ ผ น ง า น บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ง า น
สาธารณสุขอื่น 

5.3 แผนงานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฎิกูล 

5.4 แผนงานอุดหนุนเงินให้
หน่วยงานอื่นด าเนินการใน
กิจการท่ีเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 

 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ทุกภาคส่วน 
 

6. 
ด้ า น ก า รพั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

6.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

6 .2  แผน งาน เคห ะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

 
ทุกภาคส่วน 

 
 

รวม 6      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและรายละเอียดแผนงานตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ มีดังนี ้

 (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1.1 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการบริหาร

จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมท่ีดี มีมาตรฐานด้วยการ
ส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานลูกจ้าง       
ซึ่ งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง พร้อมท้ังสร้างเสริม
กระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 

๑.๒ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิ ติการ งานการเลือกต้ัง งานคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ            
งานส่ิงแวดล้อม และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใด ในอง ค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.๓ งานส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรม 
และโครงการต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับ           
การขับเคล่ือนไปสู่ทิศทางของชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1.๔ งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานกับ 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อจะ
เข้าถึงปัญหาท่ีแท้จริงและแก้ปัญหาของประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม 

๑.๕ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน            
งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    
งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล งาน
งบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าและฉบับเพิ่มเติม งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นตามนโยบาย 
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานอื่นๆ   ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

  (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
 2.1 งานส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีท านาและปลูกพืชผักปรับเปล่ียนวิถีการผลิตให้เป็นแบบ
เกษตรอินทรีย์ โดยให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าเกษตรแบบอินทรีย์ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต รวมถึง
รับซื้อพืชผักอินทรีย์กับเกษตรกรในราคาประกันและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์กับผู้บริโภค  

2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนให้มี การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพื้น ท่ี          
เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์และรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืนในราคาดี และจัดให้มีการกระจาย
พันธุ์ข้าวดีแก่เกษตรกรในต าบลหนองแสง 

2.3 งานจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นท่ีอย่างเพียงพอ  ได้แก่ การขุดสระในไร่
นา ขุดลอกล าห้วย หนอง ล าน้ า ให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี 

2.4 งานให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียง เช่น สุนัข แมว โค กระบือ โดยการ ฉีดวัคซีน ป้องกัน
รักษาโรค และบริการผสมเทียม แก่เกษตรกรในต าบลหนองแสง 
  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          3.1 งานสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็น
เลิศ  เน้นให้เด็กได้มีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา โดยให้มีการพัฒนา          
ท้ังทางด้านบุคลกรผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ส่งอ านวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างครบถ้วน 
          3.2 งานพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ัน
อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา 
ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3.3 งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีประจ าทุกหมู่บ้าน 

3.3 งานสนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม               
ของท้องถิ่น พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี  
 (4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
          4.1 งานส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการเบ้ียยังชีพให้แก่ 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและ
ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
          4.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้โอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาส   

4.3 งานจัดให้มีศูนย์ดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและบกพร่องทางการเรียนรู้ของต าบล 
4.4 งานส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและการรวมกลุ่มท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ

เยาวชน ตลอดจนการดึงพลังของเยาวชนให้เข้ามามีส่วนในการท ากิจกรรมการพัฒนาในชุมชน 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

 (5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          5.1 งานส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยการส่งกิจกรรม
การออกก าลังกายตามเหมาะสมของเพศ วัย และความถนัดของแต่ละพื้นท่ีและบุคคล 

5.2 งานสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสารณสุข (อสม.) ท้ังทางด้านทักษะ 
ความรู้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการประชาชน 
          5.3 งานออกหน่วยให้บริการประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลวาปีปทุม รพ.สต. บ้านโพธิ์ เพื่อออกบริการ
ตรวจรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.4 งานบริหารจัดการขยะในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ การน าขยะมาสร้างรายได้    
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้จัดต้ังกองทุนขยะหมู่บ้าน และกองทุนขยะต าบล 

5.5 งานฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นท่ีป่าสาธารณะเดิม ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อ    
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ี 

5.6 งานสนับสนุนและด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นท่ี 
5.7 งานสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองแสง 
 

 (6) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  6.1 งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน ให้ครบและสะดวก 
ในการสัญจรได้ตลอดท้ังปีทุกเส้นทาง  

6.2 งานเสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน โดยการก่อสร้าง
และปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ
และท่ัวถึง 

6.3 งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนลาดยางในพื้นท่ี ให้สะดวกในการสัญจรได้ตลอด 
ท้ังปีทุกเส้นทาง  

6.4 งานการขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ให้ท่ัวถึง     
ทุกพื้นท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 



56 
 

  

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ส่วนที่ ๓ 

 การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 1) ยุทธศาสตร์และแผนงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1. 
 

ด้านการพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

 
บริหาร 

งานท่ัวไป 

1.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
1.2 แผนงานสถิติและ
วิชาการ 

ส านักปลัด 
 

 

 
 
 
 
ทุกภาคส่วน 

1.3  แผนงานบริหารงาน
คลัง 

กองคลัง 

1.4 แผนงานการรักษาสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

1.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 

2. 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เกษตรกร 

 
เศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 
2.2 แผนงานอนุรักษ์แหล่ง
น  าและป่าไม้ 

กองการเกษตร 
 

 
 

ทุกภาคส่วน 
 
 
 

3. 
 

ด้านการพัฒนา
การศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
บริการชุมชน
และสังคม 

3.3 แผนงานบริหารท่ัวไป 
3.2 แผนงานพัฒนาโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ได้มาตรฐาน 
3.3 แผนงานสนับสนุน 
ส่งเสริม รักษาขนบธรรม
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
3.4 แผนงานสนับสนุน 
ส่งเสริม กีฬาและการออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

 

ทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

4. 

 
ด้านการพัฒนา
สังคม 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป
4 .2   แผนงานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ 

กองสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

 

ทุกภาคส่วน 
 
 

5. 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

บริการชุมชน
และสังคม 

5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
5 .2  แ ผ น ง า น บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ง า น
สาธารณสุขอื่น 
5.3 แผนงานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฎิกูล 
5.4 แผนงานอุดหนุนเงินให้
หน่วยงานอื่นด าเนินการใน
กิ จก าร ท่ี เป็ น ส าธ ารณ ะ
ประโยชน์ 
 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ทุกภาคส่วน 
 

6. 
ด้ า น ก า รพั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

6.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
6 .2  แผน งาน เคห ะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

 
ทุกภาคส่วน 

 
 

รวม 6      
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
อบต.หนองแสง 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและรายละเอียดแผนงานตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ มีดังนี ้

 (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1.1 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการบริหาร

จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมท่ีดี มีมาตรฐานด้วยการ
ส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานลูกจ้าง       
ซึ่ งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง พร้อมทั งสร้างเสริม
กระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั นตอนการปฏิบัติงาน 
สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 

๑.๒ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิ ติการ งานการเลือกตั ง งานคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ            
งานส่ิงแวดล้อม และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.๓ งานส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรม 
และโครงการต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับ           
การขับเคล่ือนไปสู่ทิศทางของชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1.๔ งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานกับ 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อจะ
เข้าถึงปัญหาท่ีแท้จริงและแก้ปัญหาของประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม 

๑.๕ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน            
งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    
งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล งาน
งบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าและฉบับเพิ่มเติม งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นตามนโยบาย 
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานอื่นๆ   ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
อบต.หนองแสง 

 

  (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
 2.1 งานส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีท านาและปลูกพืชผักปรับเปล่ียนวิถีการผลิตให้เป็นแบบ
เกษตรอินทรีย์ โดยให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าเกษตรแบบอินทรีย์ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต รวมถึง
รับซื อพืชผักอินทรีย์กับเกษตรกรในราคาประกันและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์กับผู้บริโภค  

2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพื น ท่ี          
เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์และรับซื อเมล็ดพันธุ์คืนในราคาดี และจัดให้มีการกระจาย
พันธุ์ข้าวดีแก่เกษตรกรในต าบลหนองแสง 

2.3 งานจัดหาแหล่งน  าเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรในพื นท่ีอย่างเพียงพอ  ได้แก่ การขุดสระในไร่
นา ขุดลอกล าห้วย หนอง ล าน  า ให้สามารถเก็บกักน  าไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี 

2.4 งานให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี ยง เช่น สุนัข แมว โค กระบือ โดยการ ฉีดวัคซีน ป้องกัน
รักษาโรค และบริการผสมเทียม แก่เกษตรกรในต าบลหนองแสง 
  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          3.1 งานสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็น
เลิศ  เน้นให้เด็กได้มีพัฒนาการท่ีสมวัยทั งในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา โดยให้มีการพัฒนา          
ทั งทางด้านบุคลกรผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ส่งอ านวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างครบถ้วน 
          3.2 งานพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีเปิดการเรียนการสอนตั งแต่ระดับชั น
อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา 
ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3.3 งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีประจ าทุกหมู่บ้าน 

3.3 งานสนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม               
ของท้องถิ่น พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื นท่ี  
 (4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
          4.1 งานส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการเบี ยยังชีพให้แก่ 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั งได้รับการช่วยเหลือและ
ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
          4.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้โอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาส   

4.3 งานจัดให้มีศูนย์ดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและบกพร่องทางการเรียนรู้ของต าบล 
4.4 งานส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและการรวมกลุ่มท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ

เยาวชน ตลอดจนการดึงพลังของเยาวชนให้เข้ามามีส่วนในการท ากิจกรรมการพัฒนาในชุมชน 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
อบต.หนองแสง 

 

 (5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          5.1 งานส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยการส่งกิจกรรม
การออกก าลังกายตามเหมาะสมของเพศ วัย และความถนัดของแต่ละพื นท่ีและบุคคล 

5.2 งานสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสารณสุข (อสม.) ทั งทางด้านทักษะ 
ความรู้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการประชาชน 
          5.3 งานออกหน่วยให้บริการประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลวาปีปทุม รพ.สต. บ้านโพธิ์ เพื่อออกบริการ
ตรวจรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไปในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

5.4 งานบริหารจัดการขยะในพื นท่ีอย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ การน าขยะมาสร้างรายได้    
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้จัดตั งกองทุนขยะหมู่บ้าน และกองทุนขยะต าบล 

5.5 งานฟื้นฟูและอนุรักษ์พื นท่ีป่าสาธารณะเดิม ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อ    
เพิ่มพื นท่ีสีเขียวในพื นท่ี 

5.6 งานสนับสนุนและด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื นท่ี 
5.7 งานสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองแสง 

 (6) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  6.1 งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน ให้ครบและสะดวก 
ในการสัญจรได้ตลอดทั งปีทุกเส้นทาง  

6.2 งานเสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังในชุมชน โดยการก่อสร้าง
และปรับปรุงท่อระบายน  า รางระบายน  า รวมถึงระบบระบายน  าเพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วมขังอย่างเป็นระบบ
และท่ัวถึง 

6.3 งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนลาดยางในพื นท่ี ให้สะดวกในการสัญจรได้ตลอด 
ทั งปีทุกเส้นทาง  

6.4 งานการขยายเขตไฟฟ้าพื นฐาน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ท่ัวถึง     
ทุกพื นท่ี ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



แบบ ผ.01

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  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
           1.1.1  งานบริหารท่ัวไป 15 1,878,000   14 1,568,000   15 1,878,000   14 1,568,000   15 1,878,000    73 8,770,000     
           1.1.2 งานสถิติและวิชาการ -     -              -    -             -    -              -   -              -   -               -   -                 
           1.1.3  งานบริหารงานคลัง 1 50,000        1 50,000        1 50,000        1 50,000        1 50,000         5 250,000        
 1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน6 427,000      6 427,000      6 427,000      6 427,000      6 427,000       30 2,135,000     
 1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  1.3.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาสงบภายใน -     -              -    -             -    -              -   -              -   -               -   -                 
  1.3.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย15 1,878,000   14 1,568,000   15 1,878,000 14 1,568,000 15 1,878,000 73 8,770,000     

รวม 37 4,233,000   35 3,613,000   37 4,233,000   35 3,613,000   37 4,233,000    181 19,925,000   
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
   2.1  แผนงานการเกษตร -   
     2.1.1  งานส่งเสริมการเกษตร 8 1,613,000   8 1,613,000   8 1,613,000   8 1,613,000   8 1,613,000    40 8,065,000     
     2.1.2 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4 153,000      4 153,000      4 153,000      4 153,000      4 153,000       20 765,000        

รวม 12 1,766,000   12 1,766,000   12 1,766,000   12 1,766,000   12 1,766,000    60 8,830,000     

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

(6) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01) 2566-2570.xls หน้าท่ี 56



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 งานบริหารท่ัวไป 1 300,000      1 300,000      1 300,000      1 300,000      1 300,000       5 1,500,000     

      3.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 17 18,405,000 16 19,320,500 17 103,635,000  17 104,335,000  17 105,535,000   84 351,230,500 

 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและการนันทนาการ

      3.2.1  งานกีฬาและนันทนาการ 3 550,000      3 550,000      3 550,000      3 550,000      3 550,000       15 2,750,000     

      3.2.2  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 3 4,450,000   3 4,450,000   3 4,450,000   3 4,450,000   3 4,450,000    15 22,250,000   

    3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
   3.3.1 งานก่อสร้าง 11 3,661,000   5 2,900,470   4 496,000      1 100,000      3 336,000       24 7,493,470     

รวม 35 27,366,000    28 27,520,970    28 109,431,000  25 109,735,000  27 111,171,000  143 385,223,970  

4.  ด้านการพัฒนาสังคม

   4.1  แผนงานการสังคมสงเคราะห์

       4.1.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ -     -              -    -             -    -              -   -              -   -               -   -                 

       4.1.2 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 12 1,398,000   12 1,398,000   12 1,398,000   12 1,398,000   12 1,398,000    60 6,990,000     

   4.2  แผนงานงบกลาง 4 29,861,100 4 30,737,200 4 33,425,200  4 37,457,200 4 39,761,200 20 171,241,900 

รวม 16 31,259,100 16 32,135,200 16 34,823,200 16 38,855,200 16 41,159,200 80 178,231,900 

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา

(6) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01) 2566-2570.xls หน้าท่ี 57



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)

5.  ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
   5.1  แผนงานการสาธารณสุข
  5.1.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 34 1,334,000   34 1,334,000   34 1,334,000   34 1,334,000   34 1,334,000    170 6,670,000     
   5.2  แผนงานเคหะและชุมชน
   5.2.1 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล -     -              -    -             -    -              -   -              -   -               -   -                 
  5.3  แผนงานงบกลาง 1 400,000      1 400,000      1 400,000      1 400,000      1 400,000       5 2,000,000     

รวม 35 1,734,000  35 1,734,000  35 1,734,000  35 1,734,000  35 1,734,000   175 8,670,000    

6.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   6.1  แผนงานเคหะและชุมชน
   6.1.1  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน2 1,200,000   2 1,200,000   2 1,200,000   2 1,200,000   2 1,200,000    10 6,000,000     
   6.1.2 งานไฟฟ้าและประปา 11 2,390,000   -    -               -    -              -   -              -   -               11 2,390,000     
    6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    6.2.1 งานก่อสร้าง 23 9,118,000   2 1,230,000   1 1,000,000   1      1,000,000   1       1,000,000    28 13,348,000   

รวม 36 12,708,000 4 2,430,000   3 2,200,000   3 2,200,000   3 2,200,000    49 21,738,000   
รวมท้ังส้ิน 171 79,066,100    130 ######## 131 154,187,200  126 ######### 130 162,263,200 688 622,618,870  

ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

(6) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01) 2566-2570.xls หน้าท่ี 58



5555 5555 5555 5555 5555 5555

ส ำนกัปลดั
0.21%

กองเกษตร
4%กองชำ่ง

55%

กองสวสัดกิำรฯ
1.20%

กองสำธำรณสุขฯ
4.59%

กองศกึษำฯ
36%

แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงาน

(6) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01) 2566-2570.xls หน้าท่ี 59
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท์  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป                              (1.1.1 งานบริหารท่ัวไป) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1.  
 

1. โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานและเชื่อม
ความสามัคคีแก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง 

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

3๕0,000 
อบต.หนองแสง 

3๕0,000 
อบต.หนองแสง 

350,000 
อบต.หนองแสง 

 

350,000 
อบต.หนองแสง 

 

350,000 
อบต.หนองแสง 

 

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

- มีความเป็น
เอกภาพในการ
ท างานของมี
ประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

2.  2. โครงการศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์
การท างานแก่สมาชิก
สภา คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
บุคลากรในท้องถ่ิน      

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานและเชื่อม
ความสามัคคีแก่
สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

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

๓๖5,000 
อบต.หนองแสง 

๓๖5,000 
อบต.หนองแสง 

365,000 
อบต.หนองแสง 

365,000 
อบต.หนองแสง 

365,000 
อบต.หนองแสง 

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

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เพ่ิมวิสัยทัศน์ใน
การท างานและน า
แนวคิดที่ได้มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

3.  
 

3.โครงการรังวัดและ
ตรวจสอบ/ดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน 

-เพ่ือดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณ
สมบัติ -เพ่ือการรังวัด
และตรวจสอบที่ดิน
สาธารณะ 

เพ่ือการรังวัดและ
ตรวจสอบ/ดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน 

๑50,000 
อบต.หนองแสง 

๑50,000 
อบต.หนองแสง 

๑๕0,000 
อบต.หนองแสง 

๑๕0,000 
อบต.หนองแสง 

๑๕0,000 
อบต.หนองแสง 

สามารถดูแล
รักษาและ
คุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ได้เต็ม
พ้ืนที่ 

สามารถดูแลรักษา
และคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ได้เต็มพ้ืนที่
และไม่มีผู้บุกรุก 

ส านักปลัด 

4.  4. โครงการประเมินผล
แผนการด าเนินงาน
และส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนใน
รอบปีงบประมาณ 

เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานและ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในรอบป ี

ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

รับทราบแนวคิด
ของประชาชน
เพ่ือแก้ไขให้ตรง
กับความต้องการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯได้ทราบผล
การด าเนินงาน
และความคิดเห็น
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

 

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

- เพ่ือส่งเสริม
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง มี
คุณธรรม จริยธรรม 
-เพ่ือส่งเสริมพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

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 ไม่มี
เรื่องร้องเรียน 

ส านักปลัด 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

6.  
 

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

-เพ่ื อ ให้ พ นั กงาน
ส่วนท้องถ่ินที่ เข้า
รั บ ก า ร อ บ ร ม มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับทิศทางการ
บริหารงานบุคคล
ของท้องถ่ิน 
 -ห ลั ก ก า ร  แ ล ะ
กฎหมายต่างๆที่ใช้
ในการท างาน รวม
ไ ป ถึ ง  สิ ท ธิ 
สวัสดิการของต่าง
ขอ งพ นั ก งาน ใน
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 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

7.  7. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ประชาชนทั่วไปใน
เขตอ าเภอวาปีปทุม 

20,000 
อบต.หนองแสง 

20,000 
อบต.หนองแสง 
 
 
 

20,000 
อบต.หนองแสง 

20,000 
อบต.หนองแสง 

20,000 
อบต.หนองแสง 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาต่างๆได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาต่างๆได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

8.  8. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับสมาชิกสภา 

เพื่อให้สมาชิกสภา
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
และระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

-อบรมและทบทวนปี
ละ 1 ครัง้ 

๓0,000 
อบต.หนองแสง 

๓0,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

สมาชิกท างานได้
ถูกต้อง ตาม
บทบาทหน้าท่ี
และระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

สมาชิกสภาเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั 

9.  9. โครงการ อบต.   
พบประชาชน 

 - เพื่อน าหน่วยงาน
ต่างๆ ของ อบต. และ
หน่วยงานราชการ
ต่างๆ ทั้งส่วนภูมิภาค 
ส่วนกลาง ออก
ให้บริการประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
- เพื่อจัดกิจกรรม
ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- หน่ วยงานต่ างๆ 
ของ อบต. จ านวน 
๗ ส่วนราชการ และ
หน่วยงานราชการ
ต่างๆท้ังส่วนภูมิภาค 
ส่วนกลาง ไม่น้ อย
กว่า ๑๕ หน่วยงาน  
จ านวน ๑ วัน 

๑๕0,000 
อบต. 

หนองแสง 

๑๕0,000 
อบต. 

หนองแสง 

๑๕0,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

๑๕0,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

๑๕0,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

จ านวนประชาชนผู้
มา รับบริการ และ
จ านวนหนว่ยงาน
ราชการต่างๆ  ท้ัง
ส่วนภูมภิาค 
ส่วนกลาง ท่ีมา
ให้บริการไม่น้อย
กว่า ๑5 หน่วยงาน 

- ป ร ะ ช า ช น ใน
พ้ืนท่ีได้รับบริการ
จ า ก ห น่ ว ย ง า น
ต่างๆ ของ อบต. 
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
ราชการต่างๆ ท้ัง
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค 
ส่วนกลาง ท่ัวถึง มี
สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 

10.  ๑0. โครงการ
ขับเคลื่อนพัฒนา
ศักยภาพภาพ        
สุดยอดผูน้ าต าบล 
(ท้องถิ่นคุณธรรม) 
   

- เพื่อจัดกิจกรรมยก
ย่อง เชิดชู ผู้ท า
ความความดี ท้ัง
บุคคล ครอบครวั 
ชุมชน องค์กร ด้าน
คุณธรรม 

- จั ด กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ     
ยกย่อง เชิดชู ผู้ท าความ
ค ว า ม ดี ทั้ ง บุ ค ค ล 
ค ร อ บ ค รั ว  ชุ ม ช น 
องค์กร ด้านคุณธรรม  
๑ คร้ัง ผู้ ร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า ๑๒0 คน  
๑ วัน 

๑00,000 
อบต. 

หนองแสง 

๑00,000 
อบต. 

หนองแสง 

๑๐0,000 
อบต. 

หนองแสง 

๑๐0,000 
อบต. 

หนองแสง 

๑๐0,000 
อบต. 

หนองแสง 

จ านวนผู้ได้รับ
การยกย่องเชิดชู 
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า     
๑๒0 คน  

มีหมู่บ้าน/ชุมชน 
บุคคล ครอบครวั
ผู้น า หรือองค์กร 
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 64 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

11.  
 

11. โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหลังเก่า  

- เพ่ือปรับปรุงเป็น  
ห้ อ ง ท า ง า น
ประธานสภา อบต.  
และฝ่ายนิติบัญญัติ 
ของ อบต.หนองแสง 
 

ปรับปรุงอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หลังเก่า เป็นห้อง 
ท างานของประธาน 
สภา อบต.  
และฝ่ายนิติบัญญัติของ 
อบต.หนองแสง 
ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 
๒.๕ เมตร ยาว 6 
เมตร 

100,000   
อบต. 

หนองแสง 

100,000   
อบต. 

หนองแสง 

- - - สภาพอาคารที่ท า
การปรับปรงุ มีห้อง
ปฏิบัติงาน จ านวน 
1 ห้อง 

ประธานสภา อบต.  
และฝ่ายนิติบัญญัติ
ของ 
อบต.หนองแสง 
 มีห้องท างาน ถาวร 
และมีทีเ่ก็บเอกสาร
และอุปกรณ์ต่างๆ   
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

12.  ๑2. โครงการ
ขับเคลื่อนพัฒนา
ศักยภาพภาพ        
สุดยอดผู้น าต าบล 
(อ าเภอคุณธรรม) 
   

- เพ่ือจัดกิจกรรม
ย ก ย่ อ ง    เชิ ด ชู 
ผู้ท าความความดี 
ทั้ ง บุ ค ค ล 
ครอบครัว ชุมชน 
อ ง ค์ ก ร  ด้ า น
คุณธรรม 

- จัดกิจกรรมเพ่ือยก
ย่ อ ง  เชิ ด ชู  ผู้ ท า
ค วาม ความ ดี  ทั้ ง
บุ คคล  ครอบครัว 
ชุมชน องค์กร ด้าน
คุณธรรม   ๑ ครั้ง ผู้
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ๑๒0 คน ๑ วัน 

๑00,000 
อบต. 

หนองแสง 

๑00,000 
อบต. 

หนองแสง 

๑๐0,000 
อบต. 

หนองแสง 

๑๐0,000 
อบต. 

หนองแสง 

๑๐0,000 
อบต. 

หนองแสง 

จ านวนผู้ได้รับ
การยกย่องเชิดชู 
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า     
๑๒0 คน  

มีหมู่บ้าน/ชุมชน 
บุคคล ครอบครัว
ผู้น า หรือองค์กร 
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 65 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

13.  
 

13. โครงการ
ปรับปรุงอาคาร      
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง  

-เพ่ือปรับปรุง 
สภาพอาคารต่างๆ  
(ทาสีใหม่) ให้ถูก
สุขลักษณะอนามัย        
มีมีทัศนียภาพที่
สวยงาม  
 

ปรับปรุงอาคารที่การ 
อบต.(อาคารประชุม)
และอาคารส านักปลัดฯ  
อบต.หนองแสง 
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๗๐๐ ตาราง
เมตร 

1๕0,000   
อบต. 

หนองแสง 

1๕0,000   
อบต. 

หนองแสง 

- - - สภาพอาคารที่ท า
การปรับปรงุ  

อาคารที่ท าการ 
อบต.หนองแสง 
 มีทัศนียภาพที่
สวยงาม ถูก
สุขลักษณะอนามัย         

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 66 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท์  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป                             (1.1.3 งานบริหารงานคลัง) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

14.  ๑. โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานด้านการเงิน 
การคลงั และ       
การพัสดุ 

-เพ่ือเพ่ิม             
ประสิทธิภาพการ
ท างานแก่           
คณะผู้บริหาร    
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

- คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ไม่
น้อยกว่า  50 คน  
จ านวน ๑ วัน 

๕0,000 
อบต.     

หนองแสง 

๕0,000 
อบต.    

หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

 

50,000 
อบต.หนองแสง 

 

50,000 
อบต.หนองแสง 

 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง     
ไม่น้อยกว่า     
50 คน  

จ านวน ๑ วัน 

-มีความเป็น   
เอกภาพในการ      
ท างาน มี
ประสิทธิภาพ และ
รวดเร็ว 

กองคลงั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 67 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
      1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ( 1.2.1 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชน ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

15.  
 

1. โ ค ร ง ก า ร จั ด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคม
ต าบล 

-จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคม
ต าบล เพ่ือรวบรวม
ปัญหา/ต้องการของ
ประชาชนทั้ง 28 
หมู่บ้าน 
-เพ่ือการจัดท า/
เพ่ิมเติมโครงการ/
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

-ประชาชนในชุมชน/
ต าบลน้ันหรือตาม
รายชื่อทีไ่ด้ประกาศ
สัดส่วนประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของประกาศสัดส่วน
ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

๒20,000 
อบต.หนองแสง 

๒20,000 
อบต.หนองแสง 

๒20,000 
อบต.หนองแสง 

๒20,000 
อบต.หนองแสง 

๒20,000 
อบต.หนองแสง 

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

กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
/แผนชุมชน มีความ
ต่อเน่ืองกันและ
เชื่อมโยงสอดคล้อง
การพัฒนาไป
ทิศทางเดียวกัน ลด
การซ้ าซ้อนของ
โครงการ  

 
ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 68 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

16.  2. โครงการฝึกอบรม
การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจที่
เก่ียวกับการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

-คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินและ
คณะอนุกรรมการฯและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 40 คน 
(อบรม 2ครั้ง/ปี) 

50,000 
อบต.หนอง
แสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

-ผู้เข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 (ต่อครั้ง) 

-คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
คณะอนุกรรมการฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
ส านักปลัด 

17.  
 

3. โครงการฝึกอบรม
การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน/
แผนชุมชน 

เพ่ือสร้างความรู้ /
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน/
แผนชุมชนให้ผู้ เข้า
อบรม 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินและ
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ทุกคน 
และประชาชนใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า
หมู่บ้านละ 20 คน 

70,000 
อบต. 

หนองแสง 

70,000 
อบต. 

หนองแสง 

70,000 
อบต.หนองแสง 

70,000 
อบต.หนองแสง 

70,000 
อบต.หนองแสง 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน/แผน
ชุมชนมากข้ึน 

ผู้เข้าร่วมมีความรู้/
ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน/แผน
ชุมชนมากข้ึน 

 
ส านักปลัด 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

18.  4. โครงการ อบรมให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

 -เพ่ือเสริมสร้าง
ใ ห้  ค ณ ะ
ผู้ บ ริ ห า ร 
พ นั ก ง าน ส่ วน
ต าบล พนักงาน
จ้างและสมาชิก
ส ภ า อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ งส่ ว น
ท้ อ ง ถ่ิ น 
ประชาชนทั่วไป 
มีความรู้ค วาม
เข้าใจเกี่ ยวกับ
บ ท บ า ท แ ล ะ
อ าน าจ ห น้ าที่
ข อ ง ต น ต า ม
กฎหมาย 

-ประชาชนทั่วไป คณะ
ผู้ บ ริห าร  พ นัก งาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้ า ง  ส ม า ชิ ก ส ภ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่น้อยกว่า 90 
คน 

30,000 
อบต. 

หนองแสง 

30,000 
อบต. 

หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

 -มีผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ไม่น้อยกว่า 
 90 คน 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้างและสมาชิก
สภาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประชาชน
ทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับบทบาท
และอ านาจหน้าท่ี
ของตนตาม
กฎหมาย 

 
ส านักปลัด 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

19.  
 

5. โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและแก้ ไข
ปั ญ ห า  ย า เส พ ติ ด ใน
ต าบ ลหนองแส งและ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใน เข ต
บ ริ ก า ร ขอ งอ งค์ ก า ร
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล     
หนองแสง  

 - เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน
และสถานศึกษา
ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

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

5๗,000 
อบต.หนองแสง 

 

5๗,000 
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  
มีความรู้ด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   

ส านักปลัด 
(ฝ่าย

ป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
        1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   (1.3.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

20.  
 

1. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล  
ปีใหม่ 

-เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดข้ึนในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง   
ช่วงเทศกาลปีใหม ่
 

- ต้ังจุดตรวจและ
บริการประชาชน 
จ านวน ๑ จุด 
จ านวน 7 วัน 

๔๓,000 
อบต.หนองแสง 

๔๓,000 
อบต.หนองแสง 

43,000 
อบต.หนองแสง 

43,000 
อบต.หนองแสง 

43,000 
อบต.หนองแสง 

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

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

ส านักปลัด 
(ฝ่าย

ป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณ

ภัย) 
21.  2. โครงการฝึกอบรม

การบริหารจัดการ   
สาธารณภัยโดยอาศัย
ชุมชนเปน็ฐาน 

-เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้ประสบ
สาธารณภัยใน
เบื้องต้น 
 

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

21,000 
อบต.หนองแสง 

21,000 
อบต.หนองแสง 

21,000 
อบต.หนองแสง 

21,000 
อบต.หนองแสง 

21,000 
อบต.หนองแสง 

ประชาชนเข้ารับ
การอบรม 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 90 คน 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
สารธารณภัย 
การป้องกันและ
ลดความสูญเสีย 

ส านักปลัด 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

22.  
 

3. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

-เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนองแสง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน 

130,000 
อบต.หนองแสง 

130,000 
อบต.หนองแสง 

 

130,000 
อบต.หนองแสง 

130,000 
อบต.หนองแสง 

 

130,000 
อบต.หนองแสง 

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

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

23.  4. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดต้ัง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ด้านรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ประชาชนทั่วไปใน
พ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน 

311,000 
อบต. 

หนองแสง 

311,000 
อบต. 

หนองแสง 

311,000 
อบต. 

หนองแสง 

311,000 
อบต.หนองแสง 

311,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนทั่วไป
ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน 

มีอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเพื่อ
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานด้าการป้องกัน
และบรรเทาสารณภัย
เพิ่มขึ้น จากเดิม 125
คนเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่า 175 คน 

ส านักปลัด 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 

24.  5. โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

-เพ่ือศึกษาการ
บริหารจัดการศูนย์
อาสาสัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนกับ
หน่วยงานอื่น 
-เพ่ือน าความรู้มา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

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

310,000 
อบต. 

หนองแสง 

- 310,000 
อบต. 

หนองแสง 

- 310,000 
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 านักปลัด 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 
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ล าดับ 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

25.  
 

6. โครงการติดต้ัง
กล้องโทรทศัน์วงจร 
ปิดอินฟาเรด           
ในหมู่บ้าน 

-เพ่ือป้องกันการก่อ
อาชญากรรม 
-เพ่ือช่วยเหลือ    
เจ้าพนักงานในการ
บังคับใช้กฎหมาย
โดยมีหลักฐานใน
การกระท าผิดทาง
อาญา 

-หมู่บ้านที่มีความ
ต้องการตามมติ
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 
10 หมู่บ้าน 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต.หนองแสง 

300,000 
อบต.หนองแสง 

300,000
อบต.หนองแสง 

-หมู่บ้านที่มี
ความต้องการ
ตามมติ
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน ไม่น้อย
กว่า 10 
หมู่บ้าน 

-ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
บังคับใช้กฎหมาย
โดยมีหลักฐานใน
การกระท าผิดทาง
กฎหมาย 

ส านักปลัด 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย) 

26.  7. โครงการฝึกอบรม
แผนป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัยใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงและ
สถานศึกษาในเขต
พ้ืนทีร่ับผิดชอบ 

- เพ่ือป้องกันภัย
ต่างๆที่จะเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
-เพ่ือให้สถานศึกษามี
ความรู้ในการบริหาร
จัดการก่อนเกิดภัย 

สถานศึกษาในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวน 1 แห่ง 

39,000 
อบต. 

หนองแสง 

39,000 
อบต. 

หนองแสง 

39,000 
อบต.หนองแสง 

39,000 
อบต.หนองแสง 

39,000 
อบต.หนองแสง 

สถานศึกษาใน
เขตรับผิดชอบ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
จ านวน 1 แห่ง 

มีบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
บริหารจัดการภัย
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย) 

27.  8. โครงการป้องกัน  
สาธารณภัย 

-เพ่ือป้องกันภัยตาม
ฤดูกาลที่คาดว่าจะ
เกิด 

สถานที่ที่คาดว่าจะ
เกิดภัยภายในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

50,000 
อบต. 

หนองแสง 

50,000 
อบต. 

หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

50,000 
อบต.หนองแสง 

-ป้องกันสาเหตุ
การเกิดภัยตาม
ฤดูกาลได้ 

-สามารถป้องกัน
ภัยตามฤดูกาลที่
คาดว่าจะเกิดได้ 

ส านักปลัด 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 74 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

28.  
 

๙. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

-เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดข้ึนในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
 

- ต้ังจุดตรวจและ
บริการประชาชน 
จ านวน ๑ จุด 
จ านวน 7 วัน 

๔๓,000 
อบต.หนอง

แสง 

๔๓,000 
อบต.หนอง

แสง 

43,000 
อบต.หนองแสง 

43,000 
อบต.หนองแสง 

43,000 
อบต.หนองแสง 

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

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

 
ส านักปลัด 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย) 

29.  10. โครงการติดต้ัง
กระจกโค้งจราจร 

- เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุในชุมชน 

-หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงตาม
มติประชาคมระดับ
หมู่บ้าน  

60,000 
อบต. 

หนองแสง 

60,000 
อบต. 

หนองแสง 

60,000 
อบต.หนองแสง 

60,000 
อบต.หนองแสง 

60,000 
อบต.หนองแสง 

สามารถป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชนได้ 

- ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุตามจุด
เสี่ยงในชุมชน 

ส านักปลัด 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

30.  11. โครงการติดต้ัง 
ป้ายเตือนจราจร
สะท้อนแสง 

- เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชนเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงตาม
มติประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

60,000 
อบต. 

หนองแสง 

60,000 
อบต. 

หนองแสง 

60,000 
อบต.หนองแสง 

60,000 
อบต.หนองแสง 

60,000 
อบต.หนองแสง 

สามารถป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชนได้ 

-มีป้ายเตือน
จราจรตามจุด
เสี่ยงในชุมชน 

ส านักปลัด 
(ฝ่ายป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 75 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

31.  12. โครงการติดต้ัง
สัญญาณไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

- เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงตาม
มติประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

72,000 
อบต.หนองแสง 

72,000 
อบต.หนองแสง 

72,000 
อบต.หนองแสง 

72,000 
อบต.หนองแสง 

72,000 
อบต.หนองแสง 

สามารถป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชนได้ 

- ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุตามจุด
เสี่ยงในชุมชน 

ส านักปลัด 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 

32.  
 

13. โครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

- เพ่ือให้ความรู้
ประชาชนและอปพร.
ในการป้องกันภัย 
- เพ่ือสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-ประชาชนทั่วไป
และ อปพร.จ านวน
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

17,000 
อบต. 

หนองแสง 

17,000 
อบต. 

หนองแสง 

17,000 
อบต.หนองแสง 

17,000 
อบต.หนองแสง 

17,000 
อบต.หนองแสง 

ประชาชนทั่วไป
และ อปพร.
จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน 

-ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ส านักปลัด 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 76 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

33.  1 4 . โค ร ง ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน 
ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไท
ย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่ อ ช่ ว ย เห ลื อ
ประชาชน  ตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 และแก้ไข
เพิ่ ม เ ติ ม จ น ถึ ง
ปัจจุบัน 

1. เพื่อ ช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้ประสบภัย, สา
ธารณภัยใน เขตพื้ น ท่ี
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แสง ซึ่ ง ไม่ เข้ าข่ ายใช้
จ่ ายจากแผน งาน งบ
กลาง หมวดงบกลาง 
ประเภทส ารองจ่ายได้ 

ผู้ประสบภัย
ตามมติท่ี
ประชุม
คณะกรรมการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
หนองแสง 

 

300,00
0 

อบต.
หนอง
แสง 
 
 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 
 
 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 
 
 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 
 
 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

ร า ย ช่ื อ
ผู้ประสบภัย
ต า ม ม ติ ท่ี
ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกา
ร ช่ วย เห ลื อ
ป ร ะ ช า ช น
อ ง ค์ ก า ร
บริห าร ส่วน
ต าบลหนอง
แสง 
 

สามารถช่วยเหลือ
แ ล ะ เ ยี ย ว ย า
ผู้ประสบภัย 

,สาธารณภัย  

ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร             
ส่วนต าบล   หนอง
แสง ซึ่งไม่เข้าข่าย
ใช้จ่ายจากแผนงาน
งบกลาง หมวดงบ
กลางประเภท
ส ารองจ่ายได้ 

ส านัก
ปลัด 

(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทา 
สาธารณ
ภัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 77 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

34.  
 

๑ ๕ . โ ค ร ง ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม ชุ ด
ปฏิบัติการ จิตอาสา
ภั ย พิ บั ติ ป ร ะ จ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้มีบุคลากรทีส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ  เจ้า
พนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือสนับสนุนให้โครงการ
จิตอาสาพระราชทานใน
ร ะ ดั บ พ้ื น ที่ ให้ มี ค ว า ม
เข้มแข็งและมีทักษะความรู้
ความช านาญในการจัดการ
ภั ย พิ บั ติ อั นจ ะส่ งผ ล ให้
ประชาชนในชุมชน/ท้องถ่ิน
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3 . เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ปฏิบั ติงานกู้ภั ยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ 

จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
หนองแสง ปีละ    
ไม่ต่ ากว่า ๔๐ 
คน 

122,000 
อบต. 

หนองแสง 

122,000 
อบต.หนอง

แสง 

122,000 
อบต.หนองแสง 

122,000 
อบต.หนองแสง 

122,000 
อบต.หนองแสง 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร
จ า น วน ไม่
น้อยกว่า 
 50 คน 

1. สามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่องค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
ห น อ ง แ ส ง                     
ใ ห้ มี บุ ค ล า ก ร ที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้ อ งกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.สามารถสนับสนุน
ให้โครงการจิตอาสา
พระราชทานในระดับ
พ้ื น ที่ ใ ห้ มี ค ว า ม
เข้มแข็งและมีทักษะ
ความรู้ความช านาญ
ในการจัดการภัยพิบัติ
อั น จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้
ประชาชนในชุมชน/
ท้ อ ง ถ่ิ น มี ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 78 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
         2.1 แผนงานการเกษตร                            (2.1.1 งานส่งเสริมการเกษตร ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

35.  
 

1.โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2560 
แ ล ะแ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
จนถึงปัจจุบัน (กรณี
ช่วยเหลือเกษตรกร) 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่
ประกอบอาชีพทางการ
เกษตรที่ประสบภัย/สา
ธารณภัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
หน้าที่ของ อปท. พ.ศ .
2 5 6 0  แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

ได้ช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรที่ประสบ
ภัย/สาธารณภัย และ
ช่วยเหลือเกษตรผู้มี
รายได้ น้อย ตามระ
เ บี ย ก ร ะ ท ร ว ง
ม ห า ด ไท ย ว่ า ด้ ว ย
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พื่ อ
ช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที่ของ 
อป ท . พ .ศ .2 5 6 0 
และที่แก้ไขเพิ่ม เติม
จนถึงปัจจุบัน 

๕00,000 

 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนที่
ประสบภัย/สา
ธารณภัยและ
เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีทั่วถึง
ครบทั้ง 28 
หมู่บ้าน 

ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เห ลื อ
เกษตรกรที่ ป ระกอบ
อาชีพด้านการเกษตรที่
ประสบภัย/สาธารณภัย 
และช่วยเหลือเกษตรผู้มี
รายได้น้อย ตามระเบียก
ระทรวงมหาดไทยว่ า
ด้ ว ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เพื่ อ
ช่ วย เห ลื อป ระชาช น 
ตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. พ.ศ.2560 และ
ที่ แก้ ไข เพิ่ มเติมจนถึ ง
ปัจจุบัน 

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 
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ล าดับ 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

36.  
 

2. โครงการอบรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
เพาะปลูกหลังฤดู
เก็บเกี่ยวและปลูก
พืชหมุนเวียน 

เพื่ อ ส นั บ สนุ น ให้
เกษตรกรปลูกพื ช
บ ารุงดิน 

จั ด อ บ ร ม
เกษตรกร จ านวน 
50 ราย 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กลุ่มเป้า  
หมายได้รับ
ความรู้ ไม่
น้อยกว่า 
50คน 

ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจใน
การปลูกพืชหลังฤดู
เก็บเกี่ยว 

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 

 

37.  3. โครงการจ้าง
เ ห ม า บ ริ ก า ร
บุ คคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ก อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร 

จ้ า ง เห ม าบ ริ ก า ร
คน งาน ท่ั วไปกอง
ส่งเสริมการเกษตร
จ านวน 4 คน 

ค น ง า น ท่ั ว ไ ป 
จ านวน 4 คน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สามารถ
ปฏิบัติงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

สามรถปฏิบั ติงาน
ได้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการและ
ค า ส่ั ง ข อ ง
ผู้บังคับบัญชา 

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 

 

38.  4 . โครงก าร จัด
นิทรรศการวันดิน
โลก 

เพื่อเทิดพระเกียนติ
พ ระ เจ้ าอ ยู่ หั ว ใน
รัชกาลท่ี 9 

มี ผู้ เข้ า ร่ ว ม ช ม
นิทรรศการวันดิน
โลก  จ าน วน ไม่
น้ อ ยกว่ า  2 0 0 
คน 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 มีประชาชน
เข้าร่วม
จ านวนไม่
น้อยกว่า 
200คน 

ประชาชนทราบถึง
ความส าคัญของวัน
ดินโลก 

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 

 

39.  5 . โ ค ร ง ก า ร
ส่งเสริมอาชีพการ
ปลูกผักอินทรีย์ 

เ พื่ อ ส น อ ง
พ ระ ราชด าริ ต าม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกรต าบล
หนองแสง ท่ีได้รับ
ก า ร คั ด เ ลื อ ก 
จ านวน 30 ราย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีผู้เข้า
อบรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถสร้างรายได้
ในแต่ละวันไม่น้อย
กว่าวันละ ๑,๕๐๐-
๒,๐๐๐ บาท  

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 
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ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

40.  
 

๖ . โ ค ร ง ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม
ประชาชนต าบล
หนองแสง ผ ลิต
พันธุ์ข้าวอินทรีย์ 

เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้เรื่องพันธุ์
ข้าว 

มีเกษตรกรต าบล
หนองแสงสนใจ
ผ ลิ ต พั น ธุ์ ข้ า ว 
จ าน วน ไม่ น้ อ ย
กว่ า 50 คน ต่อ
ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกร 
ต าบลหนอง
แสงสนใจ
เป็นสมาชิก
กลุ่มพันธุ์
ข้าวอินทรีย์
ไม่น้อยว่า 
50 คน 

มีสมาชิกกลุ่มพันธุ์
ข้าวอินทรีย์ ต าบล
หนองแสงไม่น้อย
กว่า 50 คน 

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 

 

41.  ๗ . โ ค ร ง ก า ร
ส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการมี ความรู้
ความเข้าใจตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกร จ านวน 
50 ราย 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กลุ่มเป้า  
หมายได้รับ
ความรู้ ไม่
น้อยกว่า 
50 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 

 

42.  ๘ . โ ค ร ง ก า ร
ส่งเสริมอาชีพการ
เ พ า ะ เ ห็ ด ถุ ง         
สู่ชุมชน 

เพื่อสร้างองค์ความรู้
แ ล ะ แ น ว ท า ง
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนต าบล
ห น อ ง แ ส ง 
จ าน วน ไม่ น้ อ ย
กว่า ๓๐ ราย ต่อ
ครั้ง ปีละ ๓ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีผู้เข้า
อบรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถสร้างรายได้
ในแต่ละวันไม่น้อย
กว่าวันละ ๖๐๐ -
๑,๐๐๐ บาท 

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
        2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพเกษตรกร 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

43.  
 

1. โครงการปลูก
ต้ น ไ ม้ เ ฉ ลิ ม    
พระเกียรติฯ 

-เพื่อจัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เฉลิม  
พระเกียรติฯ 
-เพื่ อคืนความอุดม
สมบูรณ์ให้ผืนป่า 

ที่สาธารณประโยชน์ 
ในเขต  
อบต.หนองแสง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ที่สาธารณประโยชน์
ในเขต อบต.หนอง
แสงปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 แห่ง 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลหนอง
แสง มีพื้นท่ีป่าไม้
และต้นไม้เพิ่ม

มากขึ้น  
- เพื่ อ คืน ผืน ป่ า
และ คว าม อุ ด ม
สมบูรณ์ 

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 

 

44.  2. โครงการก าจัด
วัชพืชเพื่ออนุรักษ์
แหล่งน้ า 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
แ ห ล่ ง น้ า
สาธารณประโยชน์
ในพื้นท่ี อบต.หนอง
แสง 

ห น อ ง น้ า
สาธารณประโยชน์
ในพ้ืนที่ ต าบลหนอง
แสง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แ ห ล่ ง น้ า
สาธารณประโยชน์
ใน พ้ื น ที่  ต า บ ล
หนองแสง ไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง 

ส าม า ร ถ ก า จั ด
วัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณประโยช
น์  ในพื้น ท่ีต าบล
หนองแสง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 
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2.1 แผนงานการเกษตร                        (2.1.2 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

 
 

 
 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

45.  
 

3. โครงการอนุรักษ์
พั น ธุก ร รม พื ช อั น
เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

เ พื่ อ ส น อ ง
พระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

แหล่งเรียนรู้ด้าน
พืชและส่ิงมีชีวิต
อื่ นๆตามระบบ
นิเวศน์ จ านวน 1 
แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีฐานข้อมูล
พรรณไม้ของ
ชุมชน ต าบล
หนองแสงไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 90 

สามารถจัดจัดเก็บ
ข้ อมู ลพรรณ ไม้ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
90  

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 

 

46.  4. โครงการฝึกอบรม
ป ร ะ ช าช น ต าบ ล
หนองแสงโดยการ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
ป รั บ ป รุ ง ดิ น  คุ ม
ค ร อ ง แ ล ะ บ า รุ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการทลายของดิน 

เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รู้
ประโยชน์ของหญ้า
แ ฝ ก ต า ม แ น ว
พ ระ ร าชด าริ ข อ ง
รัชกาลท่ี 9 

ป ลู ก ใ น พื้ น ท่ี
สาธารณประโยช
น์ ใ น พื้ น ท่ี
รับ ผิดชอบ ของ 
อบต.หนองแสงไม่
น้อยกว่า 1 แห่ง 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ปลูกหญ้าแฝกใน
พื้ น ท่ี
สาธารณประโยช
น์ ใ น พื้ น ท่ี
รับ ผิดชอบของ 
อบต.หนองแสง
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 
แห่ง 

มีการปลูกหญ้ า
แฝกเพื่อบ ารุงดิน
ใ น ท่ี ส า ธ ร ณ
ประโยชน์ จ านวน 
1 แห่ง 

กอง 
ส่งเสริม

การ 
เกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ สู่การเป็นศนูย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.1 แผนงานการศึกษา                   (3.1.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

47.  
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูค้วาม
เข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
2.  เพ่ือสถานศึกษาใน
สังกัดมีกระบวนการ  
จัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
3.  เพ่ือศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานที่มีความเป็น
เลิศในกระบวนการ
บริหารจัดการด้าน
การศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
60 คน 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ร้อยละ ๘๐ 
ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
และ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
และผู้บริหาร 
-มีความรู้ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 
-มีความรู้ด้าน
การบริหาร
และการ
จัดการ 

1. ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
2. สถานศึกษาใน
สังกัดมีกระบวนการ
จัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 
3. สถานศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการบริหาร
จัดการด้านการศึกษา
จากหน่วยงานที่เป็น
ต้นแบบ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ สู่การเป็นศนูย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.1 แผนงานการศึกษา                  (3.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

48.  
 

1. โครงการจ้างเหมา
ครูต่างชาติของ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

1. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
2.เพ่ือจัดหาครูและ
บุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ และสื่อสารกับ
ครูต่างชาติ 

จ้างเหมาครูต่างชาติ 
จ านวน 4  อัตรา 

๖๙๐,000   
อบต. 

หนองแสง 

๖๙0,000   
อบต. 

หนองแสง 

๖90,000   
อบต. 

หนองแสง 

๖90,000   
อบต. 

หนองแสง 

๖90,000   
อบต. 

หนองแสง 

-ครูต่างชาติจ านวน 
4 อัตรา 

1.ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
2.โรงเรียนมีครูและ
บุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศ 
3. นักเรียนได้
เรียนรู้ และสื่อสาร
กับครูต่างชาติ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

49.  
 

2. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

-เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง โดย
ด าเนินการ ดังน้ี   
1.เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
2.เงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถ่ิน
ส าหรับเป็นค่าส่งเสริม 
พัฒนาการศึกษาและ
การประเมินผล
โรงเรียน 
3. เงินอุดหนุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่อนุบาล
ศึกษาจนจบการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน  

-สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง โดยเบิกหัก
ผลักส่งเข้าบัญชีเงิน
ฝากสถานศึกษาตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของ
สถานศึกษา สังกัด 
อปท. พ.ศ.2562 
ครบถ้วนตามระเบียบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

6,000,000 
เงินอุดหนุน 

6,500,000 
เงินอุดหนุน 

7,000,000 
เงินอุดหนุน 

7,500,000 
เงินอุดหนุน 

8,000,000 
เงินอุดหนุน 

-สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
โรงเรียน
อนุบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองแสง โดย
เบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงิน
ฝาก
สถานศึกษา
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วย
รายได้และการ
จ่ายเงินของ
สถานศึกษา 
สังกัด อปท. 
พ.ศ.2562 
ครบถ้วนตาม
ระเบียบร้อย
เปอร์เซ็นต์ 

- โรงเรียนมี
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบ 
- นักเรียนเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา 
มีความพร้อมที่จะ
เรียนและ ได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

50.  
 

3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
โดยด าเนินการ 
ดังน้ี   
1.เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  
2.เงินอุดหนุน
ส าหรับสง่เสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน
ส าหรับเป็นค่า
ส่งเสริม พัฒนา
การศึกษาและการ
ประเมินผลโรงเรียน 
3. เงินอุดหนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่
อนุบาลศึกษาจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

-สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง โดย
เบิกหักผลักส่งเข้า
บัญชีเงินฝาก
สถานศึกษาตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของ
สถานศึกษา สังกัด 
อปท. พ.ศ.2562 
ครบถ้วนตามระเบียบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

-สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง โดย
เบิกหักผลักส่ง
เข้าบัญชีเงินฝาก
สถานศึกษาตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไ
ทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา 
สังกัด อปท. พ.ศ.
2562 ครบถ้วน
ตามระเบียบร้อย
เปอร์เซ็นต์ 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษาเป็นไป
ตามระเบียบ 
- นักเรียนเข้าถึง
โอกาสทางการ
ศึกษา มีความพร้อม
ที่จะเรียนและ 
ได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

51.  
 

4. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม )
สถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่ของ อบต.  
หนองแสง  

เพ่ือสนับสนุน/   
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยเด็กให้
แข็งแรง และสมบูรณ ์

เด็กนักเรียนของ
สถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่ของ อบต.หนอง
แสง ทุกคนได้ด่ืมนม
ครบทุกวันท าการ 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

2,500,000 
เงินอุดหนุน 

เด็กนักเรียนสังกัด
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ของ อบต.
หนองแสง ทุกคน
ได้ด่ืมนมครบทุก
วันท าการ 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

52.  5. โครงการอุดหนุน
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 17 เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ
อาหารเสริม ( นม ) 
ต้ังแต่ อนุบาลถึง ป.6 

เพ่ือสนับสนุน/ 
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยเด็กให้
แข็งแรง และสมบูรณ ์

เด็กนักเรียนสังกัด
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 17 ทุกคนได้
ด่ืมนมครบทุกวันท า
การ 

200,000 
เงินอุดหนุน 

200,000 
เงินอุดหนุน 

200,000 
เงินอุดหนุน 

200,000 
เงินอุดหนุน 

200,000 
เงินอุดหนุน 

เด็กนักเรียนสังกัด
โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 
17 ทุกคนได้ด่ืม
นมครบทุกวันท า
การ 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

53.  6. อุดหนุนโรงเรียนใน
พ้ืนที่ของ อบต.หนอง
แสง ท้ัง 8  โรงเรียน
เพ่ือด าเนินโครงการ
อาหารกลางวัน 

เพ่ือสนับสนุน/ 
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยเด็กให้
แข็งแรง และสมบูรณ ์

เด็กนักเรียนสังกัด
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ของ อบต.หนองแสง 
เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบ
ทุกวันท าการ 

4,000,000 
เงินอุดหนุน 

4,500,000 
เงินอุดหนุน 

5,000,000 
เงินอุดหนุน 

5,500,000 
เงินอุดหนุน 

6,000,000 
เงินอุดหนุน 

-เด็กนักเรียนสังกัด
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ของ อบต.
หนองแสง เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบทุกวันท าการ 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

54.  
 

7. โครงการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวัน
เด็กแห่งชาติ 

1. เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนเด็ก 
เยาวชน ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาท สิทธิ หน้าท่ี
ของตนเอง 
2.เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้อง 
ถ่ิน สถานศึกษา และ
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ    
ได้มีส่วนร่วมในการ  
จัดกิจกรรมสง่เสริม
พัฒนาเด็ก เยาวชน  
ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่
ทีดี่พัฒนาประเทศ  
ชาติให้มั่นคง มั่งคัง่   
ยังยืนต่อไป 

จ านวนผู้เข้าร่วมงาน
จ านวน ไม่น้อยกว่า 
800  คน 

150,000    
อบต. 

หนองแสง 

150,000    
อบต. 

หนองแสง 

150,000   
อบต. 

หนองแสง 

150,000    
อบต. 

หนองแสง 

150,000    
อบต. 

หนองแสง 

จ านวนผู้เข้าร่วม
งานประมาณ  
800  คน 

เด็กเยาชนได้รับการ
พัฒนา ได้เรียนรู้
บาทบทหน้าท่ี 
บทบาท สิทธิ 
หน้าท่ีของตนเอง 
และเติบโตเป็น
พลเมืองที่ดีพัฒนา
ประเทศชาติให้
มั่นคง มั่งคัง่ ยังยืน
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

55.  
 

8. โครงการจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันแม่
แห่งชาติ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้เทิดทูน 
ยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
2.เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสงและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การริหารส่วน
ต าบลหนองแสง ได้
แสดงความรัก  ความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
มารดา 

-เด็กนักเรียน  
ผู้ปกครอง  ประชาชน
ทั่วไป ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี พนักงาน
จ้างสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง  จ านวน 
ไม่น้อยกว่า  500  
คน เข้าร่วมโครงการ 

50,000    
อบต. 

หนองแสง 

50,000    
อบต. 

หนองแสง 

50,000    
อบต. 

หนองแสง 

50,000    
อบต. 

หนองแสง 

50,000    
อบต. 

หนองแสง 

-เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครอง
นักเรียน 
ประชาชนทั่วไป  
พนักงานจ้าง 
พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสง  สมาชิก  
อบต. ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน  
ประมาณไม่น้อย
กว่า  500  คน 

นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาล อบต. 
หนองแสงและ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน
องค์การริหารส่วน
ต าบลหนองแสง   
ได้แสดงความรัก  
ความกตัญญูกตเวที
ต่อมารดา 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

56.  
 

9. โครงการสาน
สัมพันธ์แข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน
อนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

1. เพื่อส่งเสริม
ให้กีฬาเป็น
กระบวนการ
เรียนรู้ในเรื่อง
ความมีระเบียบ
วินัย ความ
สามัคคี อดทน 
การปฏิบัติตาม
กติกาข้อตกลง 
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่าง และมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
ท้ังกายและใจ 
2. เพื่อส่งเสริมให้
เกิดความรัก   
สามัคคี 
ความสัมพันธ์ที่ดี 
ขึ้นระหว่าง
สถานศึกษาใน 
สังกัด อบต. 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการจัด
แข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนอนุบาล
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง อย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
งบ อบต. 

หนองแสง 

50,000 
อบต. 

หนองแสง 

50,000 
อบต. 

หนองแสง 

50,000 
อบต. 

หนองแสง 

50,000 
อบต. 

หนองแสง 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมี
การจัดแข่งขัน
กีฬาภายใน
โรงเรียน
อนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง
แสง อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

1.เด็กนักเรียน
ได้ออกก าลัง
กาย พัฒนา
ร่างกายให้
แข็งแรง มีสุข
ภาวะทาง
ร่างกาย และ 
จิตสังคมท่ีดี 
2.เกิดความรัก 
สามัคคี 
ความสัมพันธ์ที่ดี
ขึ้นระหว่าง
สถานศึกษาใน
สังกัด อบต. 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

57.  
 

10. โครงการรณรงค์
การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

1. เพ่ือให้ความรู้
เรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้แก่
นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
2. เพ่ือป้องกันและ  
ลดปัญหาด้านสาร  
เสพติดในสถานศึกษา 

-โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด
อย่างน้อย ปีละ 3 
กิจกรรม ดังน้ี 
1. โรงเรียนมีอบรม
ให้ความรู้การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแก่
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
 2.  โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมรณรงค์
วันงบสูบบุหรี่โลก  
3. โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์วัน
ต่อต้านยาเสพติด
โลก   
4. โรงเรียนมีการจัด
โครงการการศึกษา
เพ่ือต่อต้านการใช้สาร
เสพติดในเด็กนักเรียน
(โครงการ D.A.R.E.)                       

25,000 
เงินอุดหนุน 

25,000 
เงินอุดหนุน 

25,000 
เงินอุดหนุน 

25,000 
เงินอุดหนุน 

25,000 
เงินอุดหนุน 

โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด
อย่างน้อย ปีละ 
3 กิจกรรม 

1) เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้
เรื่องการป้องกัน
และลดปัญหาด้าน
สารเสพติดให้แก่
นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   
หนองแสง 
2) โรงเรียนมี
กิจกรรมที่สง่เสริม
การป้องกันและ
ลดปัญหาด้านสาร
เสพติดใน
สถานศึกษา 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 92 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

58.  
 

11. โครงการ 
พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
(School Based 
Mangement for 
Local 
Develoment : 
SBMLD) 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบล     
หนองแสง มี
กระบวนการ 
บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น (School 
Based 
Mangement for 
Local 
Development : 
SBMLD) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   
หนองแสง มีการ
บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น (School 
Based 
Mangement for 
Local 
Development : 
SBMLD) อย่าง
น้อย กิจกรรม 3 
กิจกรรม 
 

500,000 
เงินอุดหนุน 

500,000 
เงินอุดหนุน 

500,000 
เงินอุดหนุน 

500,000 
เงินอุดหนุน 

500,000 
เงินอุดหนุน 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองแสง มี
การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(School 
Based 
Mangement 
for Local 
Developmen
t : SBMLD) 
อย่างน้อย 
กิจกรรม       
3 กิจกรรม 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
หนองแสง มี
กระบวนการ
การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(School 
Based 
Mangement 
for Local 
Development 
: SBMLD) 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

59.  
 

12. โครงการสง่เสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการ 
ศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ  
เด็กปฐมวัย 

-ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 
อบต. 

หนองแสง 

20,000 
อบต. 

หนองแสง 

20,000 
อบต. 

หนองแสง 

20,000 
อบต. 

หนองแสง 

20,000 
อบต. 

หนองแสง 

ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. เด็กปฐมวัยใน
เขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง ร้อยละ 
80 มีพัฒนาการ
สมวัย 
2. ผู้ปกครองครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

60.  13. โครงการสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

1. เพื่อสนับสนุนให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง มี
สนามเด็กเล่นและของ
เล่นที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน มีจ านวน
เพียงพอ สะอาด 
เหมาะสม 
2. เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
มีสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา จ านวน 1 
แห่ง 

170,000     
เงินอุดหนุน 

- - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
หนองแสง มี
สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา     
1 แห่ง 

1. เด็กปฐมวัย
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย 
2. เพ่ิมพ้ืนที่การ
เรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยผ่าน
กระบวนการเรียน
ปนเล่น  
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

61.  
 

14. โครงการ
ห้องเรียนน่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน 

1.เพื่อสนับสนุน
ให้สถานศึกษาใน
สังกัดมีห้องเรียน
น่าอยู่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2.เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมี
พัฒนาการตาม
วัย และมีทักษะ
ความรู้ตามวัย 
 

ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องเรียนน่าดู  
น่าอยู่ น่าเรียน
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   
หนองแสง และ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   
หนองแสง  
จ านวนไม่น้อย
กว่า 20  
ห้องเรียน 
 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ
โรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองแสง มี
การปรับปรุง
ตกแต่ง
ห้องเรียน ร้อย
ละ 80 ของ
ห้องเรียน
ท้ังหมด 

ในสถานศึกษาใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง มี
ห้องเรียนน่าอยู่ 
สวยงาม 
เหมาะสมเอื้อต่อ
กระบวนการ
เรียนการสอน 
และผู้เรียนมี
พัฒนาการตาม
วัย และมีทักษะ
ความรู้ตามวัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

62.  
 

15. โครงการ
มหกรรมการศึกษา 
อบต.หนองแสง 

1. เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นท่ี 
อบต.หนองแสง 
2. เพื่อจัด
นิทรรศการ
แสดงผลงาน
ทางการศึกษาและ
แข่งขันทักษะ
วิชาการระดับ
ต าบลหนองแสง 
3. เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมการแช่ง
ทักษะวิชาการใน
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ  
 

-เด็ก และเยาวชน 
ในเขตพื้นท่ีต าบล   
หนองแสง เข้าร่วม
จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน
ทางการศึกษาและ
แข่งขันทักษะ
วิชาการระดับ
ต าบลหนองแสง 
ไม่น้อยกว่า 6๐๐ 
คน 
- น านักเรียนและครู
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แช่งทักษะวิชาการ
ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ อย่างน้อยปี
ละ   1 ครั้ง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

-เด็ก และ
เยาวชน ในเขต
พื้นท่ีต าบล
หนองแสง   
เข้าร่วมจัด
นิทรรศการ
แสดงผลงาน
ทางการศึกษา
และแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
ระดับต าบล
หนองแสง    
ไม่น้อยกว่า     
6๐๐ คน 

- น านักเรียนและ
ครูเข้าร่วม
กิจกรรมการ
แช่งทักษะ
วิชาการในระดับ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

- สถานศึกษาใน
เขตต าบลหนอง
แสงได้รับการ
พัฒนา และมีเวที
ในการแสดงผล
งานทางวิชาการ
ของนักเรียนและ
ครู 
- โรงเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แช่งทักษะ
วิชาการในระดับ
ภาคตะวันออก
เฉียง 
เหนือ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

63.  
 

16. โครงการจ้าง
เหมารถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

-เพ่ือสนับสนุนให้
เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาได้รับ
การศึกษาอย่าง
เสมอภาคและทั่วถึง 
-เพ่ือส่งเสริมให้  เด็ก
นักเรียน  เดินทางอย่าง
ปลอดภัย 

-จ้างเหมารถ
รับส่งเด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า  
3 สาย   

๖00,000 
อบต. 

หนองแสง 

๖00,000 
อบต. 

หนองแสง 

๖00,000 
อบต. 

หนองแสง 

๖00,000 
อบต. 

หนองแสง 

๖00,000 
อบต. 

หนองแสง 

เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา
ได้รับ 
การศึกษาอย่าง
เสมอภาคและ
ท่ัวถึง 

-เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษามี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 
-ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

64.  17. โครงการขยาย  
ชั้นเรียนโรงเรียน
อนุบาล อบต. 
หนองแสง 
ถึงภาคบังคับ
(มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) 

1.เพ่ือขยาย   ชั้น
เรียนโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนอง
แสง ถึงภาคบังคับ
(มัธยมศึกษาปีที่ 3 
) 
2. เพ่ือจัดให้มี
อาคารเรียนเพ่ิมข้ึน
จ านวน  1 หลัง  

-มีอาคารเรียน 
เพิ่มขึน้ 1 หลัง 
ตามแบบกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   
 

- - 8,390,000 
เงินอุดหนุน 

8,390,000 
เงินอุดหนุน 

8,390,000 
เงินอุดหนุน 

-โรงเรียนมี
จ านวนอาคาร
เรียนเพิ่มขึ้น 

-  โรงเรียน
อนุบาล อบต.
หนองแสง
จัดการเรียนถึง
ภาคบังคับ
(มัธยมศึกษาปีท่ี
3) 
- มีอาคารเรียน
เพียงพอต่อการ
จัดเรียนการ
สอน 

โรงเรียน
อนุบาล
องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
หนองแสง 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

65.  
 

18. โครงการ
ห้องปฏิบัติการ  
ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

- เพ่ือโรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอ เอื้อต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 
-เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้มีการเรียนรู้
ผ่านห้องปฏิบัติการที่
หลากหลาย 

โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ1. 
ห้องคอมพิวเตอร์   
 
2.ห้องพยาบาล  
 
 
3.ห้องเรียนอัฉริยฯ  
 
 
4.ห้องสมุดโรงเรียน 
/แหล่งเรียนรู้  
 
5.ห้องประชุม (ห้อง
เกียรติยศ)  
6. ห้องโสตทัศน
ศึกษา   
 
7.วิทยาศาสตร์   
 

8.ห้องนาฏศิลป์  
 
9. ห้องดนตรี  
 
10. ห้องภาษา   

 
500,000 
(เงินอุดหนุน 

 
100,000 
งบ อบต. 

 
500,000 
(เงินอุดหนุน) 

 
150,000 
(เงินอุดหนุน) 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

 
650,000 
งบ อบต. 

 
- 
 

535,500 
(เงินอุดหนุน) 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

 
- 
 
 

300,000 
(เงินอุดหนุน) 

 
 

300,000 
(เงินอุดหนุน) 

 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

150,000 
(เงินอุดหนุน) 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
(เงินอุดหนุน) 

-โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสง มีห้องปฏิบัติ 
เพียงพอ เอื้อต่อ
การจัดเรียนการ
สอน 

- โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอส าหรับ
การจัดการเรียน
การสอนที่สามารถ
ใช้งานได้ 
- เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริงจาก
ห้องปฏิบัติการที่
หลากหลาย 
 

โรงเรียน
อนุบาล
องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
หนองแสง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและการนันทนาการ             (3.2.1 งานกีฬาและนันทนาการ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

66.  
 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 
 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา / 
ออกก าลังกาย 
- เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนเล่นกีฬาที่
ตนเองสนใจได้อย่าง
ทั่วถึง 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
เพ่ือสนับสนุนให้ทั้ง 28 
หมู่บ้าน และ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
ทั้ง 2 แห่ง ยืมไปใช้ใน
การออกก าลังกาย   

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

-หมู่บ้านไม่น้อยกว่า 
22 หมู่บ้าน และ
สถานศึกษาในสังกัด  
อบต.หนองแสง 

ทั้ง 2 แห่ง ได้รับ
การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 

ประชาชน/เด็ก 
เยาวชน สนใจการ
เล่นกีฬา และการ
ออกก าลังกายมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

67.  2. โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออก
ก าลังกาย 
-เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความรักความสามัคคี
ขึ้นในพื้นที่ต าบล
หนองแสง 

ประชาชนในเขต
ต าบลหนองแสงเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 1,000 คน 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนไม่น้อย
กว่า 1,000 คน 
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน ได้รับ
การส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 99 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

68.  
 

3. โครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กและ
เยาวชนต้านยาเสพ
ติด 

-เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
มีเวทีในการ
แสดง
ความสามารถ
ด้านกีฬา 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีการ
พัฒนาทักษะด้าน
กีฬา 

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
หนองแสง ไม่น้อย
กว่า 500 คน 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

เด็กและเยาวชน
ไม่น้อยกว่า    
๕00 คน เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชน 
ได้รับการส่งเสริม
การออกก าลัง
กายและพัฒนา
ทักษะการออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 100 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและการนันทนาการ            (3.2.2 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

69.  
 

1. โครงการ     
“ร่วมสืบสาน
ประเพณีออนซอน
กลองยาว  ชาววาปี
ปทุม” 
 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
อนุรักษ์ประเพณี  
ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน และเห็น
คุณค่าของการสืบ
สานศิลปะพ้ืนบ้าน
ของท้องถ่ิน 
- เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของต าบล
หนองแสงและอ าเภอ
วาปีปทุม 

ผู้ท่ีร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ 
คน 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

-ผู้ท่ีร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ 
คน 

ชาวต าบล   
หนองแสง ได้จัด
งานซึ่งด ารงไว้
ด ารงคงไว้ซึง่
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของอ าเภอ    
วาปีปทุม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 101 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

70.  
 

2. โครงการจัดงาน
นมัสการ
พระพุทธรูปนาค
ปรกสรงกู่บ้านแดง   

- เพื่อให้ประชาชน 
รู้ถึงคุณค่าและ
หวงแหน
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุของ
ท้องถิ่น 
- เพื่อด ารงคงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 
- เพื่อการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของ
ต าบลหนองแสงและ
อ าเภอวาปีปทุม 

ประชาชนท่ัวไป 
จากต าบล     
หนองแสง และ
ต าบลใกล้เคียงเข้า
ร่วมโครงการ      
ไม่น้อยกว่า 350  
คน 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

-ประชาชนท่ัวไป 
จากต าบล
หนองแสง และ
ต าบลใกล้เคียง
เข้าร่วม
โครงการ     
ไม่น้อยกว่า 
350  คน 

ชาวต าบล   
หนองแสง ได้จัด
งานซึ่งด ารงไว้
ด ารงคงไว้ซึง่
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของต าบล 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 102 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

71.  
 

3. โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว
โบราณสถาน,
โบราณวัตถุกู่บ้านแดง 

-เพ่ือปรับปรุง
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ของต าบล
หนองแสง 
-เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุให้มี
คุณค่าทาง
วัฒนธรรม 
-เพ่ือพุทธศาสนิกชน 
ในท้องถ่ิน ของต าบล
หนองแสง ได้เห็น
ความส าคัญของ
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ             

-ก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ 
-ก่อสร้างอาคาร
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 
-สร้างอาคารศูนย์ที่
พักผ่อนส าหรับ
นักท่องเท่ียว เช่น 
ศาลา ซุ้มพักคอย 
ม้าน่ัง โต๊ะ เก้าอ้ี 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบกู่บ้าน
แดง 
-ก่อสร้างห้องน้ า 
-ก่อสร้างถนน
เส้นทางวัฒนธรรม 
จากถนน
นิวซีแลนด์บริเวร
ทางเข้าบ้านแดง ถึง
สี่แยกร้านค้าชุมชน 
ระยะทาง 1 กม. 
 

4,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

4,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

4,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

4,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

4,000,000 
(เงินอุดหนุน) 

-ก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ 
-ก่อสร้างอาคาร
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 
-ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบ
กู่บ้านแดง 
-สร้างอาคาร
ศูนย์ที่พักผ่อน  
-ก่อสร้างห้องน้ า 
-ก่อสร้างถนน
เส้นทางวัฒนธรรม 
จากถนน
นิวซีแลนด์ 

บริเวณทางเข้าบ้าน
แดง ถึงสี่แยก
ร้านค้าชุมชน 
ระยะทาง 1 กม.
ระยะทาง    
500 ม. 

-กู่บ้านแดง
โบราณสถานได้รับ
การอนุรักษ์ให้คง
อยู่ต่อไป 
-เส้นทางการ
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของ
ต าบลหนองแสง 
ได้รับการพัฒนา
รองรับการ
ท่องเท่ียวตาม
นโยบายของ
จังหวัด
มหาสารคาม 
-ประชาชนมีรายได้
ที่เกิดที่เกิดจากการ
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 103 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ สู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 
        3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                               (3.3.1 งานก่อสร้าง) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

72.  
 

1. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง  

1.เพ่ือปรับปรุงพื้นที่
เสียงให้ปลอดภัยต่อ
เด็กปฐมวัย 
2.เพ่ือเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ในศูนย์ฯ 

ถมดินพื้นที่เสี่ยงด้านหลัง
ศูนย์ฯ ขนาด กว้าง ๒9 
เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร 
สูงเฉลี่ย ๐.๖๐  เมตร 
หรือไม่น้อยกว่า 1,044 
ตร.ม. 

๑๕0,000 
 

อบต.หนองแสง 

- - - - พื้นที่หลังศูนย์ฯ
ได้รับการปรับ ถม
ดินไม่น้อยกว่า 
1,044 ตร.ม. 

1.ปรับปรุงพื้นที่เสียง
ให้ปลอดภัยต่อเด็ก
ปฐมวัย 
2.ศูนย์มีพื้นที่ใช้สอย
ในศูนย์ฯเพ่ิมขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

73.  2. โครงการปรับปรุง 
อาคารเรียน 
ภายใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
เรียนตึกเขียว ให้
สวยงาม ปลอดภัย
และเหมาะสมกับ
การใช้งาน 

-เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน
ตึกเขียว จากกระเบื้องเป็น
สันไท 
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
-ปรับเปลี่ยนฝ่าเพดาน 
ขนาด ๒๐x๓๔เมตร 

5๐0,000 
 

อบต.หนองแสง 

- - - - เปลี่ยนหลังคา
อาคารเรียนตึก
เขียว จาก
กระเบื้องเป็นสัน
ไท 

อาคารเรียนตึกเขียว
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

74.  3. โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
ภายใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

ปรับปรุงหอประชุม
ให้ให้สวยงาม 
ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

1. ปรับปรุงทางขึ้น  
2. ปรับปรุงเวที   
3. ปรับปรุงห้อง
เอนกประสงค์บนเวที 
4. ก่อสร้างห้องน้ า
ด้านหลัง    ขนาด๑.๕x
๑.๕ เมตร จ านวน      ๖ 
ห้อง 

300,000 
อบต.หนองแสง 

- - - - ปรับปรุง
หอประชุมให้
สวยงาม 
ปลอดภัย
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

ศูนย์มีหอประชุมที่
ทันสมัย สวยงาม 
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 104 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

75.  
 

4. โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

เพ่ือจัดให้มีอาคารเรียนที่
เพียงพอต่อการจัด 
การเรียนการสอน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่
เกิน 50 คน แบบที่ 
สถ.ศพด.1 จ านวน 1 
หลัง  
(แบบกรมส่งเสริมฯ) 

- - 2,006,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - ศูนย์ฯ มีอาคารเรียน 
ขนาด    ไม่เกิน 
50 คน แบบที่ 
สถ.ศพด.1 จ านวน 
1 หลัง 

เด็กปฐมวัยมี
ห้องเรียนที่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

76.  5. โครงการ
ปรับปรุงโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
หนองแสง 

เพ่ือปรับปรุงโรงอาหาร 
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและเหมาะสม 
กับการใช้งาน 

1.ปรับปรุงโรงอาหาร  
ขนาด ๑๐x๒๐ เมตร  
๒.ก่อสร้างอ่างลา้ง
ถาดอาหาร จ านวน  
๓ ตอนพร้อมติดต้ัง 
ระบบน้ า 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

- - - - มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและ
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

77.  6. โครงการ      
ต่อเติมกันสาด
อาคารสองชั้น 

- เพ่ือปรับปรุง บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ประกอบอาคาร
เรียนให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
- เพ่ือบริการ
สาธารณูปโภคที่ดีแก่
ผู้เรียน และบุคลากรของ
โรงเรียน 
- เพ่ืออ านวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยให้
ผู้ใช้บริการและบคุลากรของ
โรงเรียน 

- ก่อสร้างกันสาด
อาคารเรียน ปรับปรุง 
ต่อเติมให้ดีขึ้น เพื่อใช้
ให้เกิดความสะดวกใน
การใช้สอยและบริการ
แก่นักเรียน ชั้นที่ 1  ,
ชั้นที่ 2  
- อาคารสถานที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓00,000 
อบต. 

หนองแสง 

- - - - ก่อสร้างกันสาด
อาคารเรียน 
ปรับปรุง ต่อเติม
ให้ดีขึ้น เพื่อใช้ให้
เกิดความสะดวก
ในการใช้สอยและ
บริการแก่
นักเรียน 

 

6.โครงการต่อเติมกัน
สาดอาคารสองชั้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 105 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

78.  
 

7. โครงการ
ก่อสร้างประตู
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

- เพ่ือแก้ไขทางเข้า-ออก 
ส าหรับผู้มาติดต่อกับ
สถานศึกษา 
 - เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียน
และทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
- เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยปฏิบัติงาน 
ดูแลความปลอดภัย        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ก่อสร้างประตู
โรงเรียนสแตนเลส 
หนา 1.8 มม. 
กว้างบานละ 4 X 
2 เมตร จ านวน 2 
บาน ด้านหน้าทิศ
เหนือ 1 แห่ง และ
ด้านติดกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก     
1 แห่ง (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 
 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

- - - - โรงเรียนที่มี
ความปลอดภัย 
สวยงาม ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 2 แห่ง 

 

- โรงเรียนมี
ทางเข้า - ออก ที่
สวยงาม ปลอดภัย
ส าหรับผู้มาติดต่อ
กับสถานศึกษา 
- เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้เต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

79.  8. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง 
(เส้นเข้าอาคาร
เรียน.สน.ศท.
3/12) 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
อนุบาล อบต.หนองแสง 
(เส้นเข้าอาคารเรียน.สน.
ศท.3/12)  ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๑73.20 
เมตร หนา ๑๕ 
เซนติเมตร 
- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน
และครูในการเดินทาง
ระหว่างอาคารเรียน 

- สร้างถนน คสล.
เข้าอาคารสน.ศท.
3/12 ขนาดกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๑
73.20 เมตร 

หนา ๑๕ 
เซนติเมตร 
 
 

๕๐๐,000 

อบต. 
หนองแสง 

- - - - - โรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองมี
ถนน คสล.เข้า
อาคารสน.ศท.
3/12 ขนาด
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑73.20 
เมตร หนา ๑๕ 
เซนติเมตร 

-นักเรียนมีเส้นทาง
เดินที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 106 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

80.  
 

9. โครงการ
ก่อสร้างทางระบาย
น้ าภายในโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง  

- เพ่ือก่อสร้างทาง
ระบายน้ าภายใน
บริเวณอาคารใน
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง  
-  เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมและน้ าท่วมขัง
ภายในบริเวณโรงเรียน 

- เพ่ืออ านวยความ 
สะดวกให้กับครู   
นักเรียน และผู้ปกครอง
ที่มารับส่งบุตรหลาน 

ก่อสร้างทางระบาย
น้ าภายในบริเวณ
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง  
ช่วงที่ 1 เส้นทาง
ด้านหน้าอาคาร
เรียนสองชั้น(เดิม)
ทางระบายน้ าขนาด
ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 65.00 
เมตร 

ช่วงที่ 2 เส้นทาง
รอบอาคารเรียน 
สน.ศท.3/12 (ใหม่)
ทางระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 152 เมตร 

ช่วงที่ 3 เส้นหน้า  
เสาธงทางระบายน้ า
ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 152 เมตร 

 
1,000,000 

อบต. 
หนองแสง 

- - - - - มีทางระบายน้ า
บริเวณอาคาร
ใหม่ภายใน
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
หนองแสง โดย
ก่อสร้งทาง
ระบายน้ าขนาด
กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 152 
เมตร 

- โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   
หนองแสง มีทาง
ระบายน้ าลด
ปัญหาน้ าท่วม 
และน้ าท่วมขัง 

- อ านวยความ
สะดวกให้แก่ครู 
นักเรียน และ
ผู้ปกครองที่มา
รับส่งบุตรหลาน 

 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 107 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

81.  
 

10. โครงการ
ก่อสร้างอ่างลา้ง
มือ คสล. โรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

- เพื่อก่อสร้างอ่าง    
ล้างมือ คสล. โรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 
ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 24.00 
เมตร     สูง 0.80 
เมตร (จุดด้านข้าง
ก าแพงติดกับ สนง.
การไฟฟ้า) 
- เพื่อเสริมสร้าง
สุขอนามัยท่ีดีและ
ถูกต้องแก่นักเรียน 
- เพื่อช่วยให้เด็กมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรง สามารถศึกษา  
เล่าเรียนได้โดยไม่ขาด
ตอน 

- โรงเรียนมี    
อ่างล้างมือ        
ท่ีเพียงพอและ
สะดวกต่อการใช้
งาน 
- ให้ความรู้กับ
นักเรียนเกี่ยวกับ
การล้างมือท่ี
ถูกต้องแก่
นักเรียน 
- เสริมสร้าง
สุขอนามัยท่ีดี
และถูกต้องแก่
เด็กนักเรียน 
- สถานท่ีไม่
แออัดต่อการใช้
ของนักเรียน 
- เป็นประโยชน์ต่อ
ครูและนักเรียน
ผู้ปกครอง 

75,000 
อบต. 

หนองแสง 

- - - - -ก่อสร้างอ่าง    
ล้างมือ คสล. 
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
หนองแสง 
ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร 
ยาว 24.00 
เมตร  สูง 0.80 
เมตร 

โรงเรียนมีอ่าง   
ล้างมือท่ีเพียงพอ
และสะดวกต่อการ
ใช้งาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 108 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

82.  11. โครงการ
ก่อสร้างห้องส้วม 
10 ท่ี  แบบ
มาตรฐานกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน                    

เพ่ือโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงมี
ห้องน้ าห้องส้วมเพียงพอ
ต่อจ านวนเด็กนักเรียน 

ก่อสร้างห้องส้วม 
10 ท่ี  แบบ
มาตรฐานกรม
ส่งเสริม         
การปกครอง
ท้องถ่ิน                    

236,000 

เงินอุดหนุน 
- 236,000 

เงินอุดหนุน 
- 236,000 

เงินอุดหนุน 
โรงเรียนมี
ห้องน้ าห้องส้วม
เพ่ิมข้ึนจ านวน 
1 หลัง  

โรงเรียนมีห้องน้ า
ห้องส้วมเพียงพอ
ต่อจ านวนเด็ก
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

83.  
 

12. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

- เพ่ือให้ภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนสวยงามน่าอยู่
มากย่ิงข้ึน 
- เพ่ือให้อาคารเรียน 
อาคารประกอบ สถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม ของ
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงเรียน 
- เพ่ือพัฒนาสภาพ  
แวดล้อมภายในโรงเรียน  
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการสอน 

-ปรับปรุงบริเวณ
รอบเสาธง 
- บริเวณรอบ
โรงเรียนฯ 
 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

- 100,000 
อบต. 

หนองแสง 

- 100,000 
อบต. 

หนองแสง 

-ในโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองแสง
มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามน่าเรียน 

 

- ภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนสวยงามน่า
อยู่มากย่ิงขึ้น 
 - อาคารเรียน 
อาคารประกอบ 
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม ของ
โรงเรียนสะอาด ร่ม
รื่น ปลอดภัย และ
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 
- สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 109 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

84.  
 

13. โครงการ
จัดซื้อป้อมยาม
ส าเร็จรูป 

- เพ่ือเสริมสร้าง
ความปลอดภัย
ระบบการเข้า-
ออกโรงเรียน 
- เพ่ือจัดท า
มาตรการรองรับ
ความปลอดภัย
ระบบการเข้า-
ออกโรงเรียน 
 

- จัดซื้อป้อมยามส าเร็จรูป ผลิต
จากวัสดุโครงสร้างเหล็กทาสี กรุ
ด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ประตู PVC 
พร้อมหน้าตาอะลูมิเนียม  
1. ขนาดรวม 2.4 x 2.4 x 2.60 
เมตร 
2. ขนาดห้อง 2.4 x 2.4 x 2.4 
เมตร  
3. เสา เหล็ก 4 x 4 น้ิว  
4. โครงผนัง เหล็ก 2 x 4 น้ิว กรุ
ด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด 6 มม. 
พร้อมไม้กระดก  
5. โครงพ้ืน เหล็ก 2x4 น้ิว ปิดทับ
ด้วยแผ่น VIVA Board 10 มม. 
6.โครงหลงัคา 1.5x3 น้ิว พร้อม
แผ่นเมทัสชีสสีขาว  
7.หน้าต่าง อะลูเนียมบรอนซ์ บาน
เลื่อน กระจกใสเขียว 5 มม.
(3ด้าน หน้า หลังและข้าง) 
8.ประตู PVC 70ป180 ซม. 
9. ไฟฟ้า หลอดนีออน LED 18 
w 1 ชุดพร้อมปลั๊กไฟ 1 จุด 
ราคา 90,000 บาทต่อหลัง 
จ านวน 2 หลัง พร้อมติดต้ัง  

- 180,000 
อบต. 

หนองแสง 

- - - -เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
นักเรียน ครูและ
บุคลากร
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
หนองแสง 

 

- มีเพ่ือเสริมสร้าง
ความปลอดภัย
ระบบการเข้า-
ออกโรงเรียน 
- มีความปลอดภัย
ในชีวิตนักเรียน 
ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
- เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้เต็มที่และ 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 110 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

85.  
 

14. โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
เล่นสนาม 

- เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
ส าหรับการพัฒนาพัฒนาการ
ของนักเรียนให้มีพัฒนาการที่
ครบทุกด้าน ทุกมิติและมี
ความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 

- เพ่ือให้นักเรียนมีเครื่องเล่น
สนามท่ีมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
จ านวนของนักเรียน 

จัดซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 
จ านวน 1 ชุด 
 

- 370,470 

อบต. 
หนองแสง 

- - - - โรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองแสง
มีเครื่องเล่น
สนามเพ่ิมข้ึน
จ านวน 1 ชุด 

 

นักเรียนมีเครื่องเล่น
สนามส าหรับพัฒนา
ทักษะของนักเรียน
ที่เหมาะสม มีความ
มั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภัย  

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  

86.  15. โครงการ
จัดซื้อรถ
โรงเรียน 
(รถบรรทุก 
ขนาด 6 ล้อ) 
 
 
 

- เพ่ือให้มียานพาหนะเพ่ือน า
นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และ
กิจกรรมสนับสนุนการเรียน
การสอนด้านต่าง ๆ เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้นอก 
สถานที่ของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

- จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 
ล้อ โดยสารแบบติดต้ังโครง
หลังคาท าด้วยโลหะแข็งแรง 
มีเบาะน่ังไม่น้อยกว่า 2 แถว 
สามารถบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 
24 ท่ีน่ัง (สามารถเสริม
เบาะได้) พร้อมหน้าต่าง
กระจกชนิดเลื่อนข้ึน-ลง ท้ัง
ด้านซ้ายและขวา จ านวน 
10 ตัว บันไดข้ึนลงด้านหลัง 
มีประตูสามารถล็อคได้ทั้ง
ด้านในและด้านนอก  

- 1,600,000 
อบต. 

หนองแสง 

- - - -รถโรงเรียน 
(รถบรรทุก 
ขนาด 6 ล้อ)   
1 คัน 
 

- มียานพาหนะ
เพ่ือน านักเรียนไป
ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่และ
กิจกรรมสนับสนุน
การเรียนการสอน
ด้านต่าง ๆ เป็น
การพัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 111 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

87.  
 

16. โครงการ
ก่อสร้างสนาม
ฟุตซอลขนาด
มาตรฐาน
กลางแจ้ง  

- เพ่ือก่อสร้างสนามฟุตซอล 
พ้ืน คสล.ขนาดขนาดกว้าง 
25 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบสนาม 
ตามแบบมาตรฐาน 
- เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นกีฬา ผ่านการออก
ก าลังกาย และกิจกรรม
กลางแจ้ง 
- เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความมี
ระเบียบวินัย ความมีน้ าใจ
นักกีฬา  
  

- ก่อสร้างสนามฟุตซอล พ้ืน 
คสล.ขนาดขนาดกว้าง 25 
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบสนาม 
ตามแบบมาตรฐาน 

- 650,000 
อบต. 

หนองแสง 

- - - โรงเรียนมีสนาม 
ฟุตซอล จ านวน 
1 แห่ง 

- โรงเรียนมีการ
ก่อสร้างสนาม  
ฟุตซอล พ้ืน คสล.
ขนาดขนาดกว้าง 
25 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
สนาม 
ตามแบบ
มาตรฐาน 
- นักเรียนมีการ
เรียนรู้ผ่านการเล่น
กีฬา ผ่านการออก
ก าลังกาย และ
กิจกรรมกลางแจ้ง 
- นักเรียนเกิด
คุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์ มีระเบียบ
วินัย มีน้ าใจนักกีฬา  

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 112 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

88.  
 

17. ติดต้ังไฟ
ส่องสว่าง
ภายในโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล     
หนองแสง 

- เพ่ือติดต้ังไฟส่องสว่าง (เสา
ไฟสูง 3 เมตร พร้อมหลอดไฟ 
LED ก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 100 
วัตต์) บริเวณสนามกีฬาและ
ถนนหน้าอาคารเรียน ภายใน
โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง 
ไม่น้อยกว่า จ านวน 20 จุด 
- เพ่ือให้โรงเรียนอนุบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง มีไฟฟ้าส่องสว่างที่
เพียงพอ ติดต้ังได้มาตรฐาน 
เรียบร้อยและเกิดความ
ปลอดภัย 
- เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยปฏิบัติงาน และดูแล
ความปลอดภัยได้มีประสิทธิภาพ 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
สนามกีฬาและถนนหน้า
อาคารเรียน ภายในโรงเรียน
อนุบาลองค์การบรหิารส่วน
ต าบล 
หนองแสง 

- 100,000 - 100,000 - -ติดต้ังไฟส่อง
สว่าง (เสาไฟสูง 
3 เมตร พร้อม
หลอดไฟ LED 
ก าลังไฟไม่ต่ า
กว่า 100 วัตต์) 
ภายในโรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองแสง  
จ านวน 20 จุด 

 

- นักเรียน คณะครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพียงพอต่อการท า
กิจกรรมในเวลา
กลางคืน 
- ลดพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ในโรงเรียนอนุบาล 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   
หนองแสง 
นักเรียน คณะครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

89.  
 

18. สร้าง
โรงจอดรถ 
 

- เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ
ภายในโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง ตัวโรงรถขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 20 
เมตร พื้นปูนขนาด กว้าง 
6 เมตร ยาว 22 เมตร  
- เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองท่ีมารับส่งบุตร
หลาน 
 

- ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับความสะดวกในการ
ให้บริการ 
- ก่อสร้างโรงจอดรถ
ภายในโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง ตัวโรงรถขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 20 
เมตร พื้นปูนขนาด กว้าง 
6 เมตร ยาว 22 เมตร 

- - 160,000 

อบต. 
หนองแสง 

- - -ก่อสร้างโรง 
จอดรถ ภายใน
โรงเรียน
อนุบาล
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองแสง ตัว
โรงรถขนาด 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 20 เมตร 
พื้นปูนขนาด 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 22 เมตร 

- โรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองแสง
มีโรงจอดรถ ตัว
โรงรถขนาด 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 20 เมตร 
พื้นปูนขนาด 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 22 เมตร  
-  อ านวยความ
สะดวกให้กับครู 
นักเรียน และ
ผู้ปกครองท่ีมา
รับส่งบุตรหลาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท ์
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
         4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

     4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์   (4.1.2 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

90.  
 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
ให้กับ
ประชาชน 

-เพื่อเป็นการฝึกอบรม
อาชีพกับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
สตรี และประชาชนท่ี
สนใจ 
-เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มสตรี และประชาชนท่ัวไป 

-กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
และประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจ มีความรู้ทักษะ
ด้านอาชีพ และ
สามารถต่อยอดอาชีพ
ได้อย่างยั่งยืน ไม่น้อย
กว่า 60 คน 

55,000 
อบต. 

หนองแสง 

55,000 
อบต. 

หนองแสง 

55,000 
อบต. 

หนองแสง 

55,000 
อบต. 

หนองแสง 

55,000 
อบต. 

หนองแสง 

-จ านวนกลุ่ม
แม่บ้าน สตรี 
และประชาชน
ท่ีสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

-กลุ่มแม่บ้าน 
สตรี และ
ประชาชนได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักสูตรการ
อบรมและ
พัฒนาอาชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายพัฒนา

ชุมชน) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

91.  
 

2. โครงการ
อบรมเพิ่ม
ศักยภาพ
นักเรียน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาในด้านสุขภาพกาย 
จิตใจ และสังคม 

-จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/การน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้     
ไม่น้อยกว่า        
100  คน 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต.

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
จ านวน       
ไม่น้อยกว่า  
100  คน 

-นักเรียน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุได้
พัฒนาศักยภาพ
ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
ด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 
-นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาในด้าน
สุขภาพกาย จิตใจ 
และสังคม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

92.  
 

3. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

-เพื่อเสริมสร้างความรู้ใน
การดูแลตนเองท้ังด้าน
สุขภาพกาย และสุขภาพ
ใจ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ตลอดจนผู้ดูแลฯ  
-เพื่อให้ผู้สูงอายุ ตระหนัก 
เห็นคุณค่าของตนเอง และ
สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าให้  
แก่ชุมชน 

ผู้สูงอายุและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแล
ตนเองท้ังด้านสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพใจ   
ไม่น้อยกว่า 700 คน 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต.

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต. 

หนองแสง 

350,000 
อบต.

หนองแสง 

-จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

-ผู้สูงอายุและ
ผู้เกี่ยวข้อง 28
หมู่บ้านในเขต
พื้นท่ีต าบล
หนองแสง มี
ความรู้ในการ
ดูแลตนเองท้ัง
ด้านร่างกาย
และจิตใจ 
สามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 

-ผู้สูงอายุ ใน
เขตพื้นท่ี
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล    
หนองแสง 
เป็นผู้สูงอายุท่ี
มีคุณภาพ อยู่
ในสังคมได้
อย่างมีศักดิ์ศรี 
-สังคมตระหนัก
ถึงคุณค่า และ
ความส าคัญ
ของผู้สูงอายุ 
ตลอดจนผู้ดูแล
ฯ ก่อเกิดสังคม
คุณธรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

93.  
 

4. โครงการ
อบรมพัฒนา
จิต เพื่อชีวิต  
ท่ีสมดุล 

-เพื่ออบรมพัฒนาจิตใจ 
สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการ
ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการ
ด าเนินชีวิต 
- เพื่อสร้างแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตของผู้เข้าร่วม
โครงการได้อย่างถูกต้อง
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

- กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การอบรมพัฒนาจิต 
ไม่น้อยกว่า 60 คน 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต.

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต.

หนองแสง 

กลุ่มเป้าหมาย
หลักเข้าร่วม
โครงการ     
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 คน 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี
ด้วยการใช้
หลักธรรมทาง
พระพุทธ 
ศาสนา ในการ
ด าเนินชีวิต 
- ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง
และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายพัฒนา

ชุมชน) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

94.  
 

5. โครงการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพแกน
น าเด็กและ
เยาวชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล   
หนองแสง 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพแกน
น าเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง ให้มีความรู้
ความสามารถ ในด้านการ
พัฒนากลุ่ม/องค์กร 
พัฒนาชุมชน และสังคมใน
ทุกๆ ด้าน 
-เพื่อส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองแสง    
ให้เกิดความต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน 

- กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาศักยภาพใน
ด้านต่างๆไม่น้อยกว่า 
100 คน 

40,000 
อบต. 

หนองแสง 

40,000 
อบต.

หนองแสง 

40,000 
อบต. 

หนองแสง 

40,000 
อบต. 

หนองแสง 

40,000 
อบต.

หนองแสง 

กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการ    
ไม่น้อยกว่า 
90 คน 

 

-เด็กและ
เยาวชนใน
พื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล    
หนองแสง ให้
มีความรู้
ความสามารถ 
ในการพัฒนา
กลุ่ม/องค์กร 
พัฒนาชุมชน 
และสังคมใน
ทุกๆ ด้าน 
- การด าเนิน
กิจกรรมของ
สภาเด็กและ
เยาวชน
เทศบาลต าบล
หนองแสง มี
ความต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายพัฒนา

ชุมชน) 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 119 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

95.  
 

6. โครงการ
อบรมส่งเสริม
สถาบัน
ครอบครัว 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักรู้ถึงบทบาท
หน้าท่ีของการเป็นลูกท่ีดี 
วิธีการปฏิบัติตัวของการ
เป็นลูกท่ีดี  
- เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ
ท่ีเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
- เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับครอบครัวและชุมชน 

-กลุ่มเป้าหมาย
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ี สร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีใน
ครอบครัว ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

40,000 
อบต. 

หนองแสง 

40,000 
อบต.

หนองแสง 

40,000 
อบต. 

หนองแสง 

40,000 
อบต. 

หนองแสง 

40,000 
อบต.

หนองแสง 

กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการ     
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

-เด็กและ
เยาวชน
ตระหนักรู้ถึง
บทบาทหน้าท่ี
ของการเป็น
ลูกท่ีดี วิธีการ
ปฏิบัติตัวของ
การเป็นลูกท่ีดี 
เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเอง
และครอบครัว 
-มีการป้องกัน
ปัญหาต่างๆท่ี
เกิดขึ้น เพื่อ
เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเอง
และครอบครัว 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายพัฒนา

ชุมชน) 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 120 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

96.  
 

7. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพสตรี
ไทย 

- เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
สตรีท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
ให้มีความรู้  ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ี ตลอดจน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพ 
 -เพื่อพัฒนาและสร้างความ
เช่ือมั่นใหก้ลุ่มสตรีให้มีความ
เข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ   
ในการพัฒนาชุมชน  

-กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อยกว่า 
110 คน 

40,000 
อบต. 

หนองแสง 

40,000
อบต.

หนองแสง 

40,000
อบต. 

หนองแสง 

40,000
อบต. 

หนองแสง 

40,000
อบต.

หนองแสง 

กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการตาม
เป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

- ก ลุ่ ม ส ต รี ท่ี
เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม มี
ความรู้  ความ
เ ข้ า ใ จ  ใ น
บทบาทหน้าท่ี 
ตลอดจนมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร
พัฒนาท้องถิ่น
อ ย่ า ง เ ต็ ม
ศักยภาพ 
- กลุ่มสตรมีี
ความเช่ือมั่น 
ความเข้มแข็ง 
เป็นฐานพลังใน
การขับเคล่ือน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ในการพัฒนา
ชุมชน  

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายพัฒนา

ชุมชน) 

 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 121 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

97.  
 

8. โครงการ
วันสตรีสากล 

- เพื่ อกระตุ้นให้ ทุกภาค
ส่วนในสังคมตระหนักถึง
ความส าคัญสตรี สนับสนุน
และร่วมกันท ากิจกรรมให้  
เป็นท่ีรู้จักและกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสร้างสังคมแห่งความ
เสมอภาค 
ความเท่าเทียม   ความ
ยุติธรรม และสันติภาพ 

-กลุ่มเป้าหมายมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

12,000 
อบต. 

หนองแสง 

12,000 
อบต.

หนองแสง 

12,000 
อบต. 

หนองแสง 

12,000 
อบต. 

หนองแสง 

12,000 
อบต.

หนองแสง 

กลุ่มเป้าหมาย
หลักเข้าร่วม
โครงการตาม
จ านวนท่ีต้ังไว้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

-ทุกภาคส่วน
ใ น สั ง ค ม
ตระห นั ก ถึ ง
คว าม ส า คัญ
ข อ ง ส ต รี 
สนับสนุนและ
ร่ ว ม กั น ท า
กิ จ ก ร ร ม ให้  
เป็นท่ีรู้จักและ
ก ว้ า ง ข ว า ง
มากยิ่งขึ้น 
-ตัวแทนสตรีมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
สร้างสังคมแห่ง
ความเสมอภาค 
ความเท่าเทียม 
ความยุติธรรม 
และสันติภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายพัฒนา

ชุมชน) 

 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 122 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

98.  
 

9. โครงการ
ส ารวจ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม  
คนไร้ท่ีพึ่ง  
ในต าบล
หนองแสง 

-เพื่ อ ส า ร ว จ จ า น ว น
ผู้ ด้อยโอกาสทาง สังคม
และคนไร้ ท่ีพึ่ งในต าบล
หนองแสง 
- เพื่อหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือด้านต่างๆและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ท่ีพึ่ง 

-ได้ข้อมูลของ
ผู้ด้อยโอกาส และคน
ไร้ท่ีพึ่งภายในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

5,500 
อบต. 

หนองแสง 

5,500 
อบต.

หนองแสง 

5,500 
อบต. 

หนองแสง 

5,500 
อบต. 

หนองแสง 

5,500 
อบต.

หนองแสง 

-ทราบถึงจ านวน
ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และ
คนไร้ท่ีพึ่งใน
พื้นท่ี
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองแสง 

-ได้ทราบ
จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและ
คนไร้ท่ีพึ่งใน
ต าบล    
หนองแสง 
- วางแผนหา
แนวทางในการ
ช่วยเหลือด้าน
ต่างๆและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ท่ีพึ่ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 123 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

99.  
 

10. โครงการ
อบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ
และ
สวัสดิการ
ของคนพิการ
และผู้สูงอายุ 

-เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
-เพื่อใหผู้้สูงอายุ และ       
คนพิการ ใหเ้ข้าใจวิธีการ
เข้าถึงสิทธิต่างๆ ท่ีตนเอง     
มีสิทธิได้รับ 

-ผู้สูงอายุ และ       
คนพิการ เข้าใจถึงสิทธิ
และสวัสดิการท่ีตนเอง
มีสิทธิได้รับไม่น้อยกว่า 
500 คน 

5,500 
อบต. 

หนองแสง 

5,500 
อบต.

หนองแสง 

5,500 
อบต. 

หนองแสง 

5,500 
อบต. 

หนองแสง 

5,500 
อบต.

หนองแสง 

กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการตามท่ี
ต้ังเป้าหมายไว้ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

-ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุ 
และคนพิการ 
- ผู้สูงอายุ และ
คนพิการเข้าใจ
วิธีการเข้าถึง
สิทธิต่างๆ ท่ี
ตนเองมีสิทธิ
ได้รับ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 124 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

100.  
 

11. โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ตามอ านาจ
หน้าท่ี ด้าน
การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- เพื่อช่วยเหลือเป็น
การเงินหรือส่ิงของส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนท่ี
ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข 

-ประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน ตาม
มติคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชน 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต.

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต.

หนองแสง 

ประชาชน       
ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนได้รับ
ความช่วยเหลือ 
ตามมติ
คณะกรรมการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน    
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

-ประชาชน   
ผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 
- ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน
ให้ด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 125 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

101.  
 

๑๒. โครงการ
เงินอุดหนุน
กลุ่มอาชีพ 

-เพื่อสร้างขวัญก าลังใจใน
การรวมกลุ่มอาชีพให้
สามารถด าเนินการต่อไป
ได้อย่างมีคุณภาพ 
-เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเกิด
การพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการบริหารจัดการ
และการผลิต 
 

กลุ่มอาชีพภายใน
ชุมชนต าบลหนองแสง 
ท่ีมีการจดขึ้นทะเบียน
และมีการด าเนินการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า3 ปี
จนถึงปัจจุบัน จ านวน
ไม่ น้อยกว่า 5 กลุ่ม 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.

หนองแสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.

หนองแสง 

กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการตาม
เป้าหมาย 

 

-สร้างขวัญ
ก าลังใจในการ
รวมกลุ่ม
อาชีพให้
สามารถ
ด าเนินการ
ต่อไปได้อย่าง
มีคุณภาพ 
-กระตุ้นให้
กลุ่มเกิดการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
ด้านการ
บริหารจัดการ
และการผลิต 
 

ฝ่ายพัฒนา
ชุมชน 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองแสง 
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

      - ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท ์
      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
        4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.2 แผนงาน : งบกลาง        4.2.1 งานงบกลาง 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

102.  
 

1. โครงการ
สนับสนุน 
การ
สงเคราะห์
เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นท่ี  
ต าบลหนองแสง 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ   
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ท้ังหมด 28 หมู่บ้าน 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต.

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต. 

หนองแสง 

150,000 
อบต.

หนองแสง 

ปีงบประมาณ 
2566 - 
2570   
ผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวน 25 
รายได้รับ  
เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

 

-ผู้ป่วยเอดส์  
ได้รับเงินเบ้ีย 
ยังชีพตามสิทธิ 
และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

103.  
 

2. โครงการ
สร้าง
หลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี
ต าบลหนองแสง 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
ท้ังหมด        
28 หมู่บ้าน 

21,567,1๐๐ 
อบต.หนองแสง 

21,963,20๐ 
อบต.หนองแสง 

24,171,2๐๐ 
อบต.หนองแสง 

28,011,2๐๐ 
อบต.หนองแสง 

30,027,2๐0 
อบต.หนองแสง 

 ผู้ สู ง อ า ยุ     
ปีงบประมาณ 
2 5 6 6 
จ า น ว น 
2,752 ราย 
ปีงบประมาณ 
2 5 6 7 
จ า น ว น 
3,049  ราย 
ปีงบประมาณ
2 5 6 8 
จ า น ว น 
3,329 ราย 
ปีงบประมาณ 
2 5 6 9 
จ า น ว น 
3,599 ราย 
ปีงบประมาณ
2 5 7 0          
ผู้ จ า น ว น
3,869 ราย 
ได้รับเงินเบี้ ย
ผู้สูงอายุ 

 

-ผู้สูงอายุ  
ได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพตาม
สิทธิ และ    
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน  

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

104.  
 

3. โครงการ
เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่  
ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 

- เพื่อจ่ายเป็น
เงินเบ้ียยังชีพ
คนพิการใน
เขตพื้นท่ี
ต าบล       
หนองแสง 

คนพิการได้รับ
เบ้ียยังชีพ    
คนพิการ 
ท้ังหมด      
28 หมู่บ้าน 

6,144,000 
อบต.หนองแสง 

6,624,000 
อบต.หนองแสง 

7,104,000 
อบต.หนองแสง 

7,296,000 
อบต.หนองแสง 

7,584,000 
อบต.หนองแสง 

 คนพิการ ปีงบประมาณ 
2566 จ านวน 630 
ราย 
ปีงบประมาณ 2567  
จ านวน 680 ราย 
ปีงบประมาณ 2568 
 จ านวน 730 ราย 
ปีงบประมาณ 2569 
 จ านวน 750 ราย 
ปีงบประมาณ 2570  
จ านวน 780 ราย 

ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 

-คนพิการ  
ได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพตาม
สิทธิ และมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

105.  
 

4. โครงการ
เงินสมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
หนองแสง 

- . เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน  เรื่อง
การช่วยเหลือ
เก้ือกูล         
ซึ่งกันและกัน  
และส่งเสริม 
การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
-เพ่ือลดช่องว่าง
ค ว า ม เป็ น อ ยู่
ของสมาชิก ใน
ชุ ม ช น ให้ เกิ ด
ความเสมอภาค
แ ล ะ ค ว า ม    
สั น ติ สุ ข อ ยู่
ร่วมกันเหมือน
ญาติพ่ีน้อง 

ประชาชนใน
เขตต าบล 
หนองแสง 
จ านวน       
28 หมู่บ้าน 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชน
ต าบลหนองแสง 
ได้รับสวัสดิการ 
ครอบคลุม    
28 หมู่บ้าน 
ร้อยละ 80 

 

-สมาชิกของ
กองทุนทุกคนที่
เข้าร่วมโครงการ 
สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ 
- เป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ในเรื่องการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน ให้
อยู่คู่สังคมชนบท
ไทยตลอดไป 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  
(ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์) 

 
 
 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 130 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการสาธารณสุข   (5.1.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

106.  
 

1. โครงการส่งเสริม
การมี ส่ วน ร่ วมของ
ชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง 

1) เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนของตนเอง
ด้วยหลัก 3 Rs 
2) เพ่ือขยายพ้ืนที่
หมู่บ้านคัดแยกขยะที่
ต้นทางให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้านในต าบล
หนองแสง 

เพ่ิมหมู่บ้านคัดแยก
ขยะที่ต้นทางในต าบล
หนองแสง อีก         
๒ หมู่บ้าน 

100,000  
อบต. 

หนองแสง 

100,000  
อบต. 

หนองแสง 
 
 
 
 

 

100,000  
อบต. 

หนองแสง 

100,000  
อบต. 

หนองแสง 

100,000  
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนเข้า
ร่วมคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง 
ไม่น้อยกว่า
ลดลงร้อยละ 
๘๐ ของ 
หลังเรือน
ทั้งหมด 

1) ขยะมูลฝอย  ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ การคัด
แยกจากครัวเรือน(ต้น
ทาง)  
โดยใช้หลัก 3 Rs 
2 )  มี จ า น ว น พื้ น ที่
เป้าหมายในการบริหาร
จัดการขยะ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แสง  
โดยปริมาณขยะมูลฝอย
ในภาพรวมของหมู่บ้าน
เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 
5  
3) หมู่บ้านสะอาด  
มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

107.  
 

2. โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

๑) เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
๒ ) เพ่ื อ ลดอั ต ร า
ป่ ว ย ด้ ว ย โ ร ค
ไข้เลือดออก 

การป้องกันโรคล่วงหน้า 
๑) สุขศึกษาประชา 
สัมพันธ์ในหมู่บ้านและโรงเรียน 
ให้ความรู้การป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
๒) รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย
และแหล่ งเพาะ พัน ธ์ุ ยุ งลาย 
จ านวน ๒๘ หมู่บ้าน 
๓) พ่นเคมีก าจัดยุงลายก่อนฤดู
ก า ร ร ะ บ า ด  จ า น ว น  ๒ ๘ 
หมู่บ้าน 
การควบคุมการระบาดของโรค 
๔) รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย
และแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ใน
ทุกหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย 
๕) พ่นเคมีก าจัดยุงลายในรัศมี 
๑๐๐ เมตรรอบบ้านผู้ป่วย ให้
ค รบทุ กหลั งคา เรือนที่ พ บ
ผู้ป่วย 

334,000 
อบต. 

หนองแสง   
 

334,000  
 อบต. 

หนองแสง 
 

334,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

 334,000  
 อบต. 

หนองแสง 
 
  

334,000   
อบต. 

หนองแสง 
  

 

เ กิ ด โ ร ค
ไข้เลือดออกใน
ต าบลหนองแสง 
ไ ม่ เ กิ น ก ว่ า
เป้ าหมายการ
ควบคุมโรคของ
ประเทศ 

ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม 
ป้องกัน การเกิดโรค
ไข้ เลื อดออกและ
โรคติดต่อที่มียุงเป็น
พาหะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 132 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

108.  
 

3. สัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตาม   
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัคราชกุมารี          
กรมพระศรี           
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

1 ) เ พ่ื อ ส น อ ง พ ร ะ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ด ร .ส ม เด็ จ เจ้ า ฟ้ าฯ   
ก ร ม พ ร ะ ศ รี            
สวางควัฒนวรขัตติย     
ราชนารี 
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีค วามรู้ และทั กษ ะ 
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
3 ) เพ่ื อป้ อ งกั น โร ค   
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ และ
ป้องกันการเสี ยชี วิต
ขอ งป ระช าชน ด้ วย  
โรคพิษสุนัขบ้า 

1) ส ารวจจ านวนสุนัข
และแมว ทุกหลังคา
เรื อน  28  หมู่ บ้ าน   
ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บ ริ ห า ร ส่ วน ต าบ ล
หนองแสง 
2) อบรมให้ความรู้
และเทค นิคการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้ผู้ปฏิบัติงาน 
จ านวน 60 คน 
3) ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข
และแมว อย่างน้อย
ร้ อ ย ล ะ  7 0  ข อ ง
จ านวนทั้งหมด 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000
อบต. 

หนองแสง 

สุนัขและแมวในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   
หนองแสง จ านวน 
28 หมู่บ้าน  
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า      
ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

1) ลดอัตราการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว 

2) ประชาชนชาว
ต าบลหนองแสง
ปลอดภัยจากการ
เสียชี วิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า 

3) ประชาชนชาว
ต าบ ล ห น องแส ง 
น้ อ ม ส า นึ ก ใ น     
พระมหากรุณาธิคุณ
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์     
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
ก ร ม พ ร ะ ศ รี       
ส ว า ง ค วั ฒ น 
วรขัตติย ราชนารี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 133 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

109.  
 

4. โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

1) เพ่ือให้ผู้ประกอบ 
ก า ร ร้ า น อ า ห า ร  ผู้
สัมผัสอาหาร มีความรู้
ค วาม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร  
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานปรุง
และประกอบอาหารได้
ถูกต้อง 
2) เพ่ือให้กลุ่มแกนน า
สุขภาพ ได้รับความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
และน าไปขยายผลต่อ
กับประชาชนในพ้ืนที่
ของตนเอง 
3) เพ่ือให้ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภั ยจากสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ ไ ด้
มาตรฐาน 

ร้ า น อ า ห า ร แ ล ะ     
แ ผ ง ล อ ย จ าห น่ าย
อ า ห า ร  ใ น พ้ื น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
องค์การบริหารส่วน
ต า บ ล ห น อ ง แ ส ง 
ได้รับการตรวจและ
ผ่านการตรวจประเมิน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

30,000 
อบต. 

หนองแสง 

30,000 
อบต. 

หนองแสง 

30,000 
อบต. 

หนองแสง 

 30,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

 30,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

ร้านอาหาร      
แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร ได้รับการ
ตรวจประเมิน
สุขาภิบาลอาหาร 
ร้อยละ ๖๐ ของ
จ านวนทั้งหมด 

ประชาชนได้บริโภค
อ าห ารที่ ส ะ อ าด
ปลอดภัยจากสถาน
ประกอบการที่ ไ ด้
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

110.  
 

5 . โ ค ร ง ก า ร     
เฝ้าระวังป้องกัน
ค วบ คุ ม โรค ติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (โค วิด -
1 9 ) แ ล ะ
โรคติดต่ออื่นๆ 

1 )  เ พ่ื อ เ ฝ้ า ร ะ วั ง
ป้องกันและควบคุม
โรค โค วิด -19  และ
โรค ติด ต่ อ อื่ น ๆ  ใน
หมู่บ้านรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง และ
ที่ จุ ด คั ด ก ร อ ง ใ น
ส า นั ก งานองค์ ก าร
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
หนองแสง  
2) เพ่ือจัดหาเวชภัณฑ์ 
เ ค มี ภั ณ ฑ์  วั ส ดุ 
อุปกรณ์ สนับสนุนการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรค โค วิด -19  และ
โรคติดต่ออื่นๆ  
3 ) เพ่ื อจั ด ห า น้ า ด่ื ม 
อาหาร และถุงยังชีพ 
ช่ วย เหลื อประชาชน     
ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และ
โรคติดต่ออื่นๆ 

๑) องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง มีการ
จั ด เตรียมสถานที่ ต าม
ม า ต ร ก า ร ป ล อ ด ภั ย
ส าหรับองค์ กร (COVID 
Free Setting) 
๒ )  ด า เ นิ น ง า น ห รื อ
สนับสนุนการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค 
โควิด-19 และโรคติดต่อ
อื่นๆ  
๓) ให้ ค วามช่ วย เห ลื อ
ประชาชนผู้ ติดเชื้ อโรค   
โค วิ ด -๑ ๙  ห รื อ ก ลุ่ ม         
ผู้สัมผัส เสี่ ยงสู ง ในเขต
รับ ผิ ดชอบ ของ อบ ต .
หนองแสง ได้ครบถ้วน  
ทุกเหตุการณ์ 
๔) เวชภัณฑ์  เคมีภัณ ฑ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ      
การช่วยเหลือประชาชน 

110,000 
อบต. 

หนองแสง 

110,000 
อบต. 

หนองแสง 

110,000 
อบต. 

หนองแสง 

 110,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

 110,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

ลดการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 
แล ะ โร ค ติ ด ต่ อ
อื่ น ๆ  ใ น พ้ื น ที่
องค์ การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล    
หนองแสง 

ลดการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 
แ ล ะ โร ค ติ ด ต่ อ
อื่ น ๆ  ใ น เ ข ต
รับ ผิ ด ชอ บ ขอ ง 
อบต.หนองแสง 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 135 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

111.  
 

6 . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๑ ได้รับ   

การดูแลสุขภาพ 
การบริการ     

ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

112.  ๗ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๒      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๒ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

113.  
 

๘ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๓      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๓ ได้รับ   

การดูแลสุขภาพ 
การบริการ     

ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

114.  ๙ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๔      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๔ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 137 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

115.  
 

๑๐ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๕      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที ่๕ ได้รับ   

การดูแลสุขภาพ 
การบริการ     

ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

116.  ๑ ๑ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๖      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๖ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 138 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

117.  
 

๑๒ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๗      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๗ ได้รับ   

การดูแลสุขภาพ 
การบริการ     

ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

118.  ๑ ๓ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๘      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๘ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 139 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

119.  
 

๑๔ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๙      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๙ ได้รับ   

การดูแลสุขภาพ 
การบริการ     

ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

120.  ๑ ๕ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑๐      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๑๐ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 140 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

121.  
 

๑๖ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑๑      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๑๑ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ     
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

122.  ๑ ๗ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑๒      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๑๒ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 141 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

123.  
 

๑ ๘ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑๓      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๑๓ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ     
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

124.  ๑ ๙ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑๔      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๑๔ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 142 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

125.  
 

๒๐ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑๕      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๑๕ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ     
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

126.  ๒ ๑ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑๖      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๑๖ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 143 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

127.  
 

๒๒ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑๗      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๑๗ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ     
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

128.  ๒ ๓ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑๘      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๑๘ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 144 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

129.  
 

๒๔ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๑๙      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๑๙ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ     
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

130.  ๒ ๕ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๒๐      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๒๐ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 145 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

131.  
 

๒๖ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๒๑      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๒๑ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ     
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

132.  ๒ ๗ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๒๒      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๒๒ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 146 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

133.  
 

๒ ๘ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๒๓      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๒๓ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ     
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

134.  ๒ ๙ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๒๔      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที ่๒๔ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 147 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

135.  
 

๓๐ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๒๕      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๒๕ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ     
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

136.  ๓ ๑ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๒๖      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๒๖ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 148 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

137.  
 

๓๒ . ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์ การบริห ารส่ วน
ต าบลหนองแสงได้รับ
การดูแลสุขภาพ  การ
บริการด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ     

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๒๗      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชนใน        
หมู่ที่ ๒๗ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ     
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน         
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

138.  ๓ ๓ .ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส า ห รั บ ก า ร
ด า เนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ   
ด้านสาธารณสุข  

1)  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข 
2)  เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง
ได้รับการดูแลสุขภาพ  
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ      

องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแสง หมู่ที่ ๒๘      

อย่างน้อย ๓ โครงการ 

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  

๒0,000  
 อบต. 

หนองแสง 

 ๒0,000  
อบต. 

หนองแสง  
 

 ๒0,000 
 อบต. 

หนองแสง  
 

ประชาชน                                
ในหมู่ที่ ๒๘ ได้รับ   
การดูแลสุขภาพ 

การบริการ        
ด้านสาธารณสุข 

1) เกิดการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
2) ประชาชน     
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

139.  ๓ ๔ .โ ค ร ง ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประช าชนตาม
อ า น า จ ห น้ า ที่
องค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล                  
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค                                                                              

1) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบปัญหา
โรคติดต่อ 
๒) เพ่ือด าเนินการ
ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ ไม่ให้เกิด
การแพร่กระจายเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
และชีวิตของ
ประชาชน 

ป้องกันและระงับการเกิด
โรคติดต่อไม่ ให้ เกิดการ
แพร่กระจายเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและชี วิตของ
ป ร ะ ช า ช น  ไ ด้ ค ร บ         
ทุกเหตุการณ์ 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000 
อบต. 

หนองแสง 

100,000
อบต. 

หนองแสง 

สาม ารถป้ อ งกั น
และระงับการการ
ร ะ บ า ด ข อ ง
โรคติดต่อในพ้ืนที่
ต าบลหนองแสง
ได้ ๑๐๐% 

๑) ประชาชน
ต าบลหนองแสง
ปลอดภัยจาก
ปัญหาโรคติดต่อ 

๒) ประชาชนที่
ประสบปัญหา
โรคติดต่อได้รับ
ความช่วยเหลือ
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อได้ทัน
เหตุการณ์ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.3 แผนงานงบกลาง      
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

140.  
 

1. โครงการเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

1 )  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ด า เนิ น งาน ก อ งทุ น
หลักประกันสุ ขภาพ
ระดับท้องถ่ิน องค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
หนองแสง 
2) เพ่ือขับเคลื่อนงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 
3 .  เ พ่ื อ ส ร้ า ง
หลักประกันสุ ขภาพ
ให้กับบุคคลในพ้ืนที่   

การด าเนินงานตาม
แนวทางของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
ระดับท้องถ่ิน  
ใน พ้ื นที่ รั บ ผิ ดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 

 

400,000 

อบต. 
หนองแสง 

 

400,000 

อบต. 
หนองแสง 

 

400,000 

อบต. 
หนองแสง 

 

400,000 

อบต. 
หนองแสง 

 

400,000 

อบต. 
หนองแสง 

ป ระช าชน ใน
เ ข ต พ้ื น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ
ขององค์การ
บ ริห ารส่ วน
ต า บ ล    
ห น อ ง แ ส ง 
จ า น ว น      
28 หมู่ บ้ าน 
ไ ด้ รั บ ก า ร
ส ร้ า ง
หลักประกัน
สุขภาพ 

1 .  มี ก า ร ส ร้ า ง
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับบุคคลในพ้ืนที่  
2 .  มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการมีส่วนร่วม
ตามความพร้อม  ความ
เ ห ม า ะ ส ม   แ ล ะ       
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนในท้องถ่ิน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน          (6.1.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

141.  
 

๑. โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน สะพาน 
ระบบประปา ทาง
ระบายน้ า อาคาร 
และส่ิงก่อสร้าง
อื่นๆท่ีเป็น
สาธารณะ
ประโยชน์ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.หนองแสง 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง 
ซ่ อ ม แ ซ ม ถ น น 
ส ะ พ า น  ร ะ บ บ
ประปา ทางระบาย
น้ า  อ าค าร  แ ล ะ
ส่ิงก่อสร้ างอื่ นๆ ท่ี
เป็ น ส า ธ า ร ณ ะ
ป ระ โยชน์ ใน เข ต
พื้ น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ 
อบต.หนองแสง  

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน สะพาน 
ระบบประปา ทาง
ระบายน้ า อาคาร 
และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ
ท่ีเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.หนองแสง ให้
ใช้งานได้อย่างปกติ 
และเป็นอย่างดี 
ตลอดปี 

 

600,000 

อบต. 
หนองแสง 

600,000 

อบต. 
หนองแสง 

600,000 

อบต. 
หนองแสง 

600,000 

อบต. 
หนองแสง 

600,000 

อบต. 
หนองแสง 

โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐาน ใน
เข ต พื้ น ท่ี
รับ ผิดชอบ 
อ บ ต .  
หน องแสง 
ให้ใช้งานได้
อย่ า งป ก ติ 
แ ล ะ เ ป็ น
อ ย่ า ง ดี 
ตลอดปี 

ประชาชนมี ความ  
พึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้ใช้งานได้
อย่างปกติ และเป็น
อย่างดี ตลอดปี 

กองช่าง 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

142.  
 

๒. โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ล าห้วย หนองน้ า 
ฝายกั้นน้ า ท่ีเป็น
สาธารณะ
ประโยชน์ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.หนองแสง 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง 
ซ่อมแซม ล าห้ วย 
หนองน้ า ฝายกั้นน้ า 
ท่ี เป็ น ส าธ ารณ ะ
ป ระ โยชน์ ใน เข ต
พื้ น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ 
อบต.หนองแสง  

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ล าห้วย หนองน้ า 
ฝายกั้นน้ า ท่ีเป็น
สาธารณะ
ประโยชน์ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.หนองแสง ให้
ใช้งานได้อย่างปกติ 
และเป็นอย่างดี 
ตลอดปี 

 

600,000 

อบต. 
หนองแสง 

600,000 

อบต. 
หนองแสง 

600,000 

อบต. 
หนองแสง 

600,000 

อบต. 
หนองแสง 

600,000 

อบต. 
หนองแสง 

ล า ห้ ว ย  
ห น อ ง น้ า 
ฝายกั้ น น้ า
ในเขตพื้นท่ี
รับ ผิดชอบ 
อ บ ต .  
หน องแสง 
ใ ช้ ง า น ไ ด้
อย่ า งป ก ติ 
แ ล ะ เ ป็ น
อ ย่ า ง ดี 
ตลอดปี 

ประชาชนสามารถ
ท า ก า ร เก ษ ต ร ไ ด้
อย่างปกติ และมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน          (6.1.2 งานไฟฟ้าและประปา) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

143.  
 

๑. โครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นค่าการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้าน
จอกขวาง ม.๖ 
(เส้นทางบ้านนาย
คงคิด ชัยบุรี – 
แยกไปบ้านสอง
ห้องเหนือ 

 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ได้ 
อย่างท่ัวถึง 

-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านจอกขวาง   
ม.6 (เส้นทางบ้าน
นายคงคิด ชัยบุรี 
– แยกไปบ้านสอง
ห้องเหนือ) 
ระยะทาง
ประมาณ 
1,000.00 ม.  

 

300,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีไฟฟ้าได้
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 
/ การ
ไฟฟ้า
ส่วน
ภูมิภาค 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

144.  
 

๒. โครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นค่าการติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหัวงัว หมู่ท่ี 7  

 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ได้  
อย่างท่ัวถึง 

- เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้าน   
หัวงัว หมู่ท่ี 7 
รวมระยะทาง
ประมาณ 
1,700.00 ม.   

 

๒๕0,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีไฟฟ้าได้
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 
/ การ
ไฟฟ้า
ส่วน
ภูมิภาค 

 

145.  ๓. โครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นค่าการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้าน
สองห้องใต้ หมู่ท่ี 
9 (เส้นทางท่ีนาย
สมศักดิ์ บัวรัตน์ – 
ท่ีนางนารี        
ปะมะพุตโต)  

- เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ได้  
อย่างท่ัวถึง 

- เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านสองห้องใต้ 
หมู่ท่ี 9 (เส้นทาง
ท่ีนายสมศักดิ์ บัว
รัตน์ – ท่ีนางนารี        
ปะมะพุตโต) 
ระยะทาง
ประมาณ 
1,000.00 ม. 

 

๓๐0,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีไฟฟ้าได้
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 
/ การ
ไฟฟ้า
ส่วน
ภูมิภาค 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

146.  
 

๔. โครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นค่าการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้าน
แดง หมู่ท่ี 12 
(เส้นทางหน้าวัด – 
ท่ีนางทองจันทร์ 
สุวภัค)  

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ได้  
อย่างท่ัวถึง 

-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านแดง หมู่ท่ี 
12 (เส้นทางหน้า
วัด – ท่ีนางทอง
จันทร์ สุวภัค) 
ระยะทาง
ประมาณ 580 
ม. 

 

๑๘๕,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีไฟฟ้าได้
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 
/ การ
ไฟฟ้า
ส่วน
ภูมิภาค 

 

147.  ๕. โครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพ่ือเป็นค่า
การขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านแดง หมู่ที ่12 
(เส้นทางที ่       
นายสมบัติ ปองไป – 
ที่นายไพศาล   
พรหมดี) ระยะทาง
ประมาณ 170 ม. 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ได้  
อย่างท่ัวถึง 

-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านแดง หมู่ท่ี 
12 (เส้นทางท่ี
นายสมบัติ ปอง
ไป – ท่ีนาย
ไพศาล พรหมดี) 
ระยะทาง
ประมาณ 170 
ม. 

 

๕๕,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีไฟฟ้าได้
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 
/ การ
ไฟฟ้า
ส่วน
ภูมิภาค 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

148.  
 

๖. โครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นค่าการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้าน
แดง หมู่ท่ี 12 
(เส้นทางท่ีนาย
สมบัติ ปองไป – 
ทางไปบ้าน
ซองแมว)   

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ได้  
อย่างท่ัวถึง 

-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านแดง หมู่ท่ี 
12 (เส้นทางท่ี
นายสมบัติ ปอง
ไป – ทางไปบ้าน
ซองแมว) 
ระยะทาง
ประมาณ 120 
ม. 

 

๔๐,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีไฟฟ้าได้
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 
/ การ
ไฟฟ้า
ส่วน
ภูมิภาค 

 

149.  ๗. โครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพ่ือเป็นค่า
การขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านแดง หมู่ที่ 12 
(เส้นทางหลังปั้ม PT 
– ป่ายางนายเทวรัน 
จิตประเสริฐธรรม) 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ได้  
อย่างท่ัวถึง 

-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านแดง หมู่ท่ี 
12 (เส้นทางหลัง
ปั้ม PT – ป่ายาง
นายเทวรัน จิต
ประเสริฐธรรม) 
ระยะทาง
ประมาณ 700 
ม. 

๒๒๐,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีไฟฟ้าได้
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 
/ การ
ไฟฟ้า
ส่วน
ภูมิภาค 

 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 157 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

150.  
 

๘. โครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นค่าการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้าน
แดง หมู่ท่ี 12 
(เส้นทางท่ีผ.พนม 
– ท่ีนางสมพร 
บุญเลิศ) 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ได้  
อย่างท่ัวถึง 

-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านแดง หมู่ท่ี 
12 (เส้นทางท่ี ผ.
พนม – ท่ี      
นางสมพร      
บุญเลิศ) 
ระยะทาง
ประมาณ 400 
ม. 

๑๓๐,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีไฟฟ้าได้
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 
/ การ
ไฟฟ้า
ส่วน
ภูมิภาค 

 

151.  ๙. โครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นค่าการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านงัว
เจริญ หมู่ท่ี 28 
(เส้นทางบ้านตา
อรุณ – ป่ายาง) 

 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ได้  
อย่างท่ัวถึง 

-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านงัวเจริญ หมู่
ท่ี 28 (เส้นทาง
บ้านตาอรุณ – 
ป่ายาง) ระยะทาง
ประมาณ 
820.00 ม.  
 

๒๕๐,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีไฟฟ้าได้
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 
/ การ
ไฟฟ้า
ส่วน
ภูมิภาค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 158 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

152.  
 

๑๐. โครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นค่าการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้าน
โพธิ์ หมู่ท่ี 2๐ 
(เส้นทางบ้าน  
นายค ามูล     
ทองสมบูรณ์) 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ได้  
อย่างท่ัวถึง 

-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านโพธิ์ หมู่ท่ี 
๒๐ (เส้นทางบ้าน  
นายค ามูล     
ทองสมบูรณ์) 
ระยะทาง
ประมาณ ๒00 
ม. 

 

๖๐,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีไฟฟ้าได้
ใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช่าง 
/ การ
ไฟฟ้า
ส่วน
ภูมิภาค 

 

153.  ๑๑. โครงการ
อุดหนุนขยายเขต
การประปาส่วน
ภูมิภาค บ้าน
หนองเด่ิน หมู่ท่ี 
16 , บ้านเด่ินค า 
หมู่ท่ี 27 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีประปาใช้ได้
อย่าท่ัวถึง 

-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตการ
ประปาส่วน
ภูมิภาค บ้าน
หนองเด่ิน หมู่ท่ี 
16 , บ้านเด่ินค า 
หมู่ท่ี 27 
ระยะทาง
ประมาณ 
5,500.00 ม. 

๖๐๐,000 

อบต.
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชน
มีประปา
ใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาส่วน
ภูมิภาคท่ีได้
มาตรฐาน 

 

กองช่าง 
/ การ
ประปา
ส่วน
ภูมิภาค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 159 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม   
…………………………………………………………… 

  
- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (6.2.1 งานก่อสร้าง) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

154.  
 

๑. โครงการ      
ขุดลอกล าห้วย/
หนองน้ า 
สาธารณะในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.หนองแสง 

-เพื่อให้
เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-เพื่ อ ป้ อ ง กั น
ปัญหาน้ าท่วม  

ขุดลอกล า
ห้วย/หนองน้ า 
สาธารณะใน
เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
อบต.    
หนองแสง
อย่างน้อยปีละ 
2 แห่ง 

1,000,000 

อบต.      
หนองแสง/
ส่วนราชการ

อื่น 

1,000,000 

อบต.      
หนองแสง/
ส่วนราชการ

อื่น 

1,000,000 

อบต.     
หนองแสง/
ส่วนราชการ

อื่น 

1,000,000 

อบต.      
หนองแสง/ 

ส่วนราชการอื่น 

1,000,000 

อบต.    
หนองแสง/
ส่วนราชการ

อื่น 

ล าห้วย หนอง
น้ า ฝายกั้นน้ า
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
อบต.    
หนองแสง ใช้
งานได้อย่าง
ปกติ และเป็น
อย่างดี ตลอด
ปี 

-ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร
ในฤดูแล้ง 

-ลดก าร เกิ ด
ปัญหาน้ าท่วม 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 160 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

155.  
 

๒. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวาปี 
หมู่ท่ี 1 (เส้นทาง
บ้านนายดนตรี 
อินทร์ไชย) 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวาปี หมู่ท่ี 1 (เส้นทางบ้านนาย
ดนตรี อินทร์ไชย) ขนาด กว้าง 5.00 
ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.15 ม.   
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
370.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

- 230,000 

อบต.    
หนองแสง 

 

- - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ท่ีสะดวกมาก
ขึ้นและ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

 

กองช่าง 

156.  ๓. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน  
หนองแสง หมู่ท่ี 2 
(เส้นทางซอย    
ลุงหนวด) 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแสง หมู่ท่ี 2 (เส้นทางซอย
ลุงหนวด) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
78.50 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 314.00 ตร.
ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 0.50 
ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงก าหนด 

 

197,000 

อบต.    
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ท่ีสะดวกมาก
ขึ้นและ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 161 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

157.  
 

๔. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านส าโรง 
หมู่ท่ี 3 (เส้นทาง
โรงแรม วีพี) 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านส าโรง หมู่ท่ี 3 
(เส้นทางโรงแรมวีพี) ขนาด 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 500.00 ตร.ม.       
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.50 ม. พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด 

310,000 

อบต.    
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

158.  ๕. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต      
เสริมเหล็ก บ้าน
ดอนบม หมู่ท่ี 5 
(เส้นทางบ้านนาย
วรจิตร ไวมงคุณ - 
นางแสงจันทร์ 
มหารัญ) 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนบม หมู่ท่ี 5 
(เส้นทางบ้านนายวรจิตร 
ไวมงคุณ - นางแสงจันทร์ 
มหารัญ) ขนาด กว้าง 5.00 
ม. ยาว 100.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 500.00 
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉล่ีย 0.00 - 0.50 ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.
หนองแสง ก าหนด 

 

 

309,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 163 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

159.  ๖. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต       
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองโน หมู่ท่ี 8 
(วัดไผ่งามวราราม 
- ทางไปบ้านประ
แหย่ง) 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโน หมู่ท่ี 8 
(วัดไผ่งามวราราม - ทางไป
บ้านประแหย่ง) ขนาด กว้าง 
4.00 ม. ยาว 125.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 500.00 
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉล่ีย 0.50 ม. พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด 

3๑๓,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

160.  ๗. โครงการ
ปรับปรุงพื้นท่ี
สาธารณะบริเวณ
หลังโรงพยาบาล
วาปีปทุม  

 

เพื่อปรับปรุง
พื้นท่ีสาธารณะ
ใช้ประโยชน์ใน
การบริการ
ประชาชน 

 

ถมดินบริเวณหลัง
โรงพยาบาลวาปีปทุมสูง
เฉล่ีย 1.00 ม.ขนาดพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.    
มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
5,250 ลบ.ม.  

 

500,000 

อบต. 

หนองแสง 

 

- - - - มีพื้นท่ี
เพิ่มขึ้นใน
การบริการ
ประชาชน 

 

ปรับปรุงพื้นท่ี
สาธารณะให้
เป็นประโยชน์ 

 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 164 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

161.  ๘. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต       
เสริมเหล็ก      
บ้านโนนท่อน        
หมู่ท่ี 11 
(เส้นทางบ้าน  
นายศุภชัย 
เปรมปรี) 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ท่ี 
11 (เส้นทางบ้านนายศุภชัย 
เปรมปรี) ขนาด กว้าง 4.00 
ม. ยาว 95.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 380.00 
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉล่ีย 0.25 - 0.35 ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

 

 

๒๓๗,000
อบต.     

หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 165 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

162.  ๙. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต      
เสริมเหล็ก      
บ้านบมทุ่ง หมู่ท่ี 
13 (เส้นทางวัด     
บ้านบมทุ่ง – เมรุ) 

 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบมทุ่ง หมู่ท่ี 13 
(เส้นทางวัดบ้านบมทุ่ง – 
เมรุ) ขนาด กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 500.00 
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉล่ีย 0.50 ม. พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง 
ก าหนด 

 

 

๓๑๐,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 
 
 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 166 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

163.  ๑๐. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต      
เสริมเหล็ก บ้าน
ปลาบู่ หมู่ท่ี 14 
(เส้นทางบ้าน  
นายทองดา       
ลีนาค) 

 

 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปลาบู่ หมู่ท่ี 14 
(เส้นทางบ้านนายทองดา    
ลีนาค) ขนาด กว้าง     
5.00 ม. ยาว 88.50 ม. 
หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 442.50 
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉล่ีย 0.50 ม. พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสง 
ก าหนด 

 

 

๒๗๕,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 
 
 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 167 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

164.  ๑๑. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต       
เสริมเหล็ก บ้าน     
โสกยาง หมู่ท่ี 15 
(เส้นทางบ้าน   
นางจินตนาถึง
บ้านนายสมบรูณ์) 

 

 

 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโสกยาง หมู่ท่ี 
15 (เส้นทางบ้านนาง
จินตนาถึงบ้านนายสมบูรณ์) 
ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 
146.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 730.00 ตร.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.50 ม. พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสง ก าหนด 

 

 

 

๔๕๓,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 168 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

165.  ๑๒. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต    
เสริมเหล็ก บ้าน     
กระยอม หมู่ท่ี 
17 (เส้นทาง
ประนอม        
แสงวาโท –    
นายเคน        
ด้วงกระยอม) 

 

 

 

 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ 
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกระยอม หมู่ท่ี 17 (เส้นทาง
ประนอม แสงวาโท – นายเคน 
ด้วงกระยอม)                        
- ตอนท่ี 1 ขนาด กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 79.00 ม. หนา 0.15 ม.  
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
395 ตร.ม.                          
- ตอนท่ี 2 ขนาด กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม.  
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
120.00 ตร.ม.  ลงลูกรัง     
ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 0.00 - 
0.50 ม. เสริมดินสูงเฉล่ีย 0.13 
ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 
73.00 ลบ.ม.(แน่น) วางท่อ
ระบายน้ าขนาด Ø 0.30 ม. 
จ านวน 5 ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ อบต.
หนองแสง ก าหนด 

๓๓๖,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 169 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

166.  ๑๓. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต      
เสริมเหล็ก บ้าน    
หนองขาม หมู่ท่ี 
19 (เส้นทางไป
ถนนลาดยางไป
จ.มหาสารคาม) 

 

 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองขาม หมู่ท่ี 19 
(เส้นทางไปถนนลาดยางไป
จ.มหาสารคาม) ขนาด กว้าง 
4.00 ม. ยาว 125.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 500.00 
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉล่ีย 0.10 - 0.25 ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.
หนองแสง ก าหนด 

 

 

 

๓๑๑,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 170 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

167.  ๑๔. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต      
เสริมเหล็ก บ้าน
โพธิ์ หมู่ท่ี 20 
(เส้นทางบ้าน  
นางสุรีรัตน์ กีฬา) 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็ก บ้านโพธิ์        
หมู่ท่ี 20 (เส้นทางบ้าน  
นางสุรีรัตน์ กีฬา) ขนาด 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
192.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 768.00 ตร.ม.       
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.15 - 0.25 ม. พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 

 

 

๔๗๘,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 
 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 171 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

168.  ๑๕. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต      
เสริมเหล็ก บ้าน     
สองห้องเหนือ   
หมู่ท่ี 21 
(เส้นทางบ้าน  
นายบุญชู ภูมาศ 
– นายทองอินทร์ 
ปาปะไพ) 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก บ้านสองห้อง
เหนือ หมู่ท่ี 21 (เส้นทาง
บ้านนายบุญชู ภูมาศ –  
นายทองอินทร์ ปาปะไพ) 
ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 
110.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 550.00 ตร.ม.       
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.50 ม. พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสง ก าหนด 

 

 

๓๔๒,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 
 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 172 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

169.  ๑๖. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต      
เสริมเหล็ก บ้าน
ดอนบมพัฒนา 
หมู่ท่ี 24 
(เส้นทางบ้าน  
นายนพดล 
มูลทรา - บ้าน
นายเจริญ        
โยวะผุย) 

 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก บ้านดอนบม
พัฒนา หมู่ท่ี 24 (เส้นทาง
บ้านนายนพดล มูลทรา - 
บ้านนายเจริญ โยวะผุย) 
ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
132.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 528.00 ตร.ม.       
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.15 - 0.25 ม. พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 

 

 

๓๒๘,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 173 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

170.  ๑๗. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต      
เสริมเหล็ก 
บ้านเมืองใหม่   
หมู่ท่ี 25 
(เส้นทางบ้าน 
อ.พลาชัย - บ้าน
ดอนบม) 

 

 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ 
หมู่ท่ี 25 (เส้นทางบ้าน 
อ.พลาชัย - บ้านดอนบม) 
ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 500.00 ตร.ม.       
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.50 ม. พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.หนองแสง ก าหนด 

 

 

๓๑๐,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 
 
 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 174 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

171.  ๑๘. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต      
เสริมเหล็ก บ้าน
จอกขวางเหนือ 
หมู่ท่ี 26 
(เส้นทางบ้าน  
นายกาญ       
สารมาตร์ –   
นายสีมา กุยวาปี) 

 

 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง
เหนือ หมู่ท่ี 26 (เส้นทาง
บ้านนายกาญ สารมาตร์ – 
นายสีมา กุยวาปี) ขนาด 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
130.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 650.00 ตร.ม. เสริม
ดินสูงเฉล่ีย 0.30 ม. หรือ  
มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 
207.00 ลบ.ม.(แน่น)     
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.00 - 0.50 ม. พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด  

 

๔๓๕,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 175 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

172.  ๑๙. โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
เสริมผิวจราจรหิน
คลุก บ้านหนองคู 
หมู่ท่ี 4 (เส้นทาง
คลองส่งน้ า
ชลประทาน) 

 

 

 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
เสริมผิวจราจรหินคลุก  
บ้านหนองคู หมู่ท่ี 4 
(เส้นทางคลองส่งน้ า
ชลประทาน) ขนาด กว้าง 
3.00 ม. ยาว 490.00 ม. 
พร้อมบดอัดแน่น โดยลงผิว
จราจรหินคลุกหนาเฉล่ีย 
0.13 ม. มีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 199.00 ลบ.ม. 
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด  

 

 

๒๙๘,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 
 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 176 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

173.  ๒๐. โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
เสริมผิวจราจร 
หินคลุก บ้าน
หนองคูไชย      
หมู่ท่ี 18 
(เส้นทางจาก
สะพานไป      
แก่งน้อย) 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและ
มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ปรับปรุงถนนดิน          
เสริมผิวจราจรหินคลุก   
บ้านหนองคูไชย หมู่ท่ี 18 
(เส้นทางจากสะพานไปแก่ง
น้อย) ขนาด กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 582.00 ม. พร้อม  
บดอัดแน่น โดยลงผิวจราจร
หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.12 ม. 
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
218.00 ลบ.ม. ติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสง ก าหนด 

 

 

 

๓๒๖,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
ค ม น า ค ม ท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภั ย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 177 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

174.  ๒๑. โครงการ
ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า     
บ้านโพธิ์ หมู่ท่ี 
10 (ปากทาง 
บ้านโพธิ์ –      
ล าห้วย         
ร่องกระโดน) 

 

 

 

 

 

 

เพื่อป้องกัน   
น้ าท่วมขัง และ
แก้ไขปัญหา 
น้ าเสีย 

 

ก่อสร้างทางระบายน้ า บ้าน
โพธิ์ หมู่ท่ี 10 (ปากทาง
บ้านโพธิ์ – ล าห้วยร่อง
กระโดน) โดยวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด Ø 0.60 x 
1.00 ม. บ่อพัก คสล.ขนาด 
0.90 x 0.90 ม.จ านวน 
10 บ่อ ความยาวรวม 
155.00 ม. พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด   

 

๓๑๐,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร และ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 

 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 178 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

175.  ๒๒. โครงการ
ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า      
บ้านสองห้องกลาง 
หมู่ท่ี 22 
(เส้นทางส่ีแยก
ลาดยาง –    
หนองสองห้อง) 

 

 

 

 

 

เพื่อป้องกัน   
น้ าท่วมขัง และ
แก้ไขปัญหา 
น้ าเสีย 

 

ก่อสร้างทางระบายน้ า   
บ้านสองห้องกลาง หมู่ท่ี 22 
(เส้นทางส่ีแยกลาดยาง – 
หนองสองห้อง) โดยวางท่อ
ระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 
0.40x1.00 ม. บ่อพัก 
คสล.ขนาด 0.70x0.70 ม. 
จ านวน 14 บ่อ ความยาว
รวม 220 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 

 

 

 

 

๒๙๕,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร และ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 

 

 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 179 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

176.  ๒๓. โครงการ
ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า  บ้าน
ไชยทอง หมู่ท่ี 23 
(เส้นทางกลาง
หมู่บ้าน) 

 

 

 

 

เพื่อป้องกัน   
น้ าท่วมขัง และ
แก้ไขปัญหา 
น้ าเสีย 

 

โครงการก่อสร้างทางระบาย
น้ า บ้านไชยทอง หมู่ท่ี 23 
(เส้นทางกลางหมู่บ้าน)    
โดยวางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. 
บ่อพัก คสล.ขนาด 0.90 x 
0.90 ม.จ านวน 12 บ่อ 
ความยาวรวม 173 เมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.
หนองแสง ก าหนด   

 

 

 

 

๓๔๕,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร และ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 

 

 
 



            ผ.02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 180 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

177.  ๒๔. โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  บ้าน
วาปี หมู่ท่ี ๑ 
(เส้นทางเขต
เทศบาล -        
วงเวียน) 

 

 

 

 

เพื่อป้องกัน   
น้ าท่วมขัง และ
แก้ไขปัญหา 
น้ าเสีย 

 

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า บ้านวาปี หมู่ท่ี ๑ 
(เส้นทางเขตเทศบาล -        
วงเวียน)                    
โดยก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.๔0 x 
1.00 ม. บ่อพัก คสล.ขนาด 
0.๘0 x 0.๘0 ม.จ านวน 1
๙ บ่อ ความยาวรวม ๒7๕ 
เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการก่อสร้างตามแบบ 
อบต.หนองแสง ก าหนด   

 

๑,๑๐๐,000 

อบต.     
หนองแสง 

 

- - - - ลดปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร และ
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

 

กองช่าง 

 

 
 

 

  



ผ.02/2 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02/2) โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 
181 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐)  

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (6.1.1 งานก่อสร้าง) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1.  
 

๑. โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
เสริมผิวจราจร 
หินคลุก  บ้าน
จอกขวาง หมูท่ี่ 6 
(เส้นทางสะพาน
จอกขวาง – บ้าน
หนองโน)  

 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

 

ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจร
หินคลุก บ้านจอกขวาง หมู่ท่ี 6 
(เส้นทางสะพานจอกขวาง – 
บ้านหนองโน) ขนาด กว้าง 
4.00 ม. ยาว 2,670.00 ม. 
พร้อมบดอัดแน่น โดยลงผิว
จราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 
ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,662.00 ลบ.ม. ติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.หนองแสง ก าหนด 

2,485,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
ส่วน
ราชการ
อื่น 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

2.  
 

๒. โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
เสริมผิวจราจร  
หินคลุก บ้าน  
กระยอม หมู่ท่ี 
17 (เส้นทางบ้าน
กระยอม – บ้าน
หนองขาม) 

 

  

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

 

ปรับปรุงถนนดินเสริมผิว
จราจรหินคลุก            
บ้านกระยอม หมู่ท่ี 17 
(เส้นทางบ้านกระยอม – 
บ้านหนองขาม) ขนาด กว้าง 
4.50 ม. ยาว 4,100.00 
ม. พร้อมบดอัดแน่น โดย  
ลงผิวจราจรหินคลุก     
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
2,552.00 ลบ.ม. ติดต้ัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 

- - ๓,8๑๖,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

- - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
ส่วน
ราชการ
อื่น 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

3.  
 

๓. โครงการ
ปรับปรุงถนนดิน
เสริมผิวจราจร 
หินคลุก           
บ้านบมทุ่ง       
หมู่ท่ี 13 
(เส้นทางไปบ้าน
หนองเด่ิน) 

 

 

  

 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

 

ปรับปรุงถนนดินเสริมผิว
จราจรหินคลุก บ้านบมทุ่ง 
หมู่ท่ี 13 (เส้นทางไปบ้าน
หนองเด่ิน) ขนาด กว้าง 
4.50 ม. ยาว 1,400.00 
ม. พร้อมบดอัดแน่น      
โดย ลงผิวจราจรหินคลุก
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
872.00 ลบ.ม. ติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสง ก าหนด  

 

- ๑,๓๐๓,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

- - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
ส่วน
ราชการ
อื่น 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

4.  
 

๔. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต       
เสริมเหล็ก บ้าน
โสกยาง หมู่ท่ี 15 
(เส้นทางไปบ้าน
ปลาบู่) 

  

 

 

 

 

 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โสกยาง หมู่ท่ี 15 (เส้นทาง
ไปบ้านปลาบู่) ขนาด กว้าง 
5.00 ม. ยาว 1,315.00 
ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
6,570.00 ตร.ม. ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 0.50 ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.
หนองแสง ก าหนด  

 

 

๓,๘๖๒,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
ส่วน
ราชการ
อื่น 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

5.  
 

๕. โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังเสริม       
ผิวจราจรหินคลุก           
บ้านสองห้องกลาง 
หมู่ท่ี 22 
(เส้นทางบ้าน  
นายไพรัตน์  
สุนทรวงศ์ –     
ต.โพธิ์ชัย) 

 

 

 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

 

ปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิว
จราจรหินคลุก       บ้าน
สองห้องกลาง หมู่ท่ี 22 
(เส้นทางบ้านนายไพรัตน์ 
สุนทรวงศ์ – ต.โพธิ์ชัย) 
ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 
2,170.00 ม. พร้อมบดอัด
แน่น โดยลงผิวจราจรหิน
คลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. มี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,๖๗๖.00 ลบ.ม.        
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.
หนองแสง ก าหนด  

๒,๕๐๖,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

- - - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
ส่วน
ราชการ
อื่น 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

6.  
 

๖. โครงการ
ก่อสร้างถนน   
แอสฟัลท์ติก           
บ้านสองห้อง
เหนือ หมู่ท่ี 21 
(เส้นทางไป      
ต.ประชา) 

 

 

 

 

 

 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน
และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

 

โครงการก่อสร้างถนน    
แอสฟัลท์ติก บ้านสองห้อง
เหนือ หมู่ท่ี 21 (เส้นทางไป 
ต.ประชา) ขนาด กว้าง 
7.00 ม. ยาว 1,600.00 
ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
11,200.00   ตร.ม.     
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.50 ม. พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.หนองแสง ก าหนด  

 

 

 ๑๒,๔๘๐,000 

ส่วนราชการอื่น/ 
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

- - - ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ี
สะดวกมากขึ้น
และปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง/
ส่วน
ราชการ
อื่น 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

7.  
 

๗. โครงการ      
ขุดลอกล าห้วย/
หนองน้ า 
สาธารณะในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.หนองแสง 

-เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ าใช้ในการท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

-เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม  

ขุดลอกล าห้วย/หนอง
น้ า สาธารณะในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ อบต.    
หนองแสง อย่างน้อย 
ปีละ 2 แห่ง 

1,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

 

1,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

1,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

1,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

1,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

ล าห้วย   
หนองน้ า    
ฝายกั้นน้ าใน
เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
อบต.  
หนองแสง 
ใช้งานได้
อย่างปกติ 
และเป็น
อย่างดี 
ตลอดปี 

-ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

-ลดการเกิด
ปัญหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง/
ส่วน

ราชการอื่น 

8.  ๘. โครงการ
ก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นล าห้วย
สาธารณะในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
อบต.หนองแสง 

-เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ าใช้ในการท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก กั้น      ล า
ห้วยสาธารณะในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ อบต.
หนองแสง อย่างน้อยปี
ละ 1 แห่ง 

3,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

3,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

3,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

3,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

3,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

มีปริมาณน้ า  
ท่ีกักเก็บไว้ใช้
อย่าง
เพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง/
ส่วน

ราชการอื่น 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

9.  
 

๙. โครงการ
พัฒนา      
น้ าบาดาล      
เพื่อ
การเกษตร
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

-เพื่อลดต้นทุน  
ค่าสูบน้ าในการ
ท าการเกษตร 

-เกษตรกรในพื้นท่ี
เป้าหมายมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ติดต้ังระบบสูบน้ าบาดาล
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 30 กลุ่ม 

5,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

5,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

5,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

5,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

 

5,000,000 

ส่วนราชการอื่น/
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

-เกษตรกรท่ี
ร่วม
โครงการมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร
ตลอดปี 

-ลดค่าไฟฟ้า
ในการสูบน้ า
เพื่อ
การเกษตร 

-ลดต้นทุน
ในการท า
เกษตร 

 
 
 
-เพิ่ม
ผลผลิตใน
การท า
เกษตร 

กองช่าง/
ส่วน

ราชการ
อื่น 

 

 

 

 



แบบ ผ.01

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  แผนงานบริหารงานท่ัวไป -                
           1.1.1  งานบริหารท่ัวไป 20 525,150      12 339,650      1 19,950        -   -              -   -               33 884,750        
           1.1.2 งานสถิติและวิชาการ -     -              -    -              -   -              -   -              -   -               - -                
           1.1.3  งานบริหารงานคลัง 3        42,600        -    -              -   -              2      19,600        -   -               5 62,200          
 1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน -     -              -    -              -   -              -   -              -   - -                
 1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน -
  1.3.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาสงบภายใน-     -              -    -              -   -              -   -              -   -               -
  1.3.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย -     -              -    -              -   -              -   -              -   -               - -                

รวม 23 567,750      12 339,650      1 19,950        2 19,600        -   -               38 946,950        
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
   2.1  แผนงานการเกษตร -   -                
     2.1.1  งานส่งเสริมการเกษตร 7 116,900      - - 4 52,000        - - 3 42,500         14 211,400        
     2.1.2 งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ-     -              -    -              -   -              -   -              -   -   -                

รวม 7 116,900      0 -              4 52,000        0 -              3 42,500         14 211,400        

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

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)

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   3.1  แผนงานการศึกษา

      3.1.1 งานบริหารท่ัวไป 3 30,000        2 9,100          2 28,000        1 24,800        2 9,100           10 101,000        

      3.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 13 1,038,360   7 294,000      2 311,000      4 113,000      1 20,000         27 1,776,360     

 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและการนันทนาการ
      3.2.1  งานกีฬาและนันทนาการ -     -              -    -              -   -              -   -              -   -               -   -                 
      3.2.2  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน -     -              -    -              -   -              -   -              -   -               -   -                 

    3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                
   3.3.1 งานก่อสร้าง -     -              -    -              -   -              -   -              -   -               -   -                

รวม 16 1,068,360  9 303,100     4 339,000     5 137,800     3 29,100        37 1,877,360    

4.  ด้านการพัฒนาสังคม

   4.1  แผนงานการสังคมสงเคราะห์ -                

       4.1.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ -     -              -    -              -   -              -   -              -   -               -   -                

       4.1.2 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ -     - 1       70,000        1 25,000        -   -              1 70,000         3 165,000        

   4.2  แผนงานงบกลาง -     -              -    -              -   -              -   -              -   -               -   -                

รวม -     -              1       70,000        1 25,000        -   -              1 70,000         3 165,000        

บัญชีสรุปรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
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แบบ ผ.01

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)

5.  ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
   5.1  แผนงานการสาธารณสุข -                
  5.1.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน4 120,400      1 2,400,000   -   -              -   -              -   -               5 2,520,400     
   5.2  แผนงานเคหะและชุมชน
   5.2.1 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล -     -              -    -              -   -              -   -              -   -               -   -                
  5.3  แผนงานงบกลาง -     -              -    -              -   -              -   -              -   -               -   -                

รวม 4 120,400     1 2,400,000  0 -             0 -             0 -              5 2,520,400    

6.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   6.1  แผนงานเคหะและชุมชน -                
   6.1.1  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน6 2,659,400   2 3,530,000   1 30,000        -   -              -   -               9 6,219,400     
   6.1.2 งานไฟ้ฟ้าและประปา -     -    -   -   -   -   -                
    6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    6.2.1 งานก่อสร้าง -     -    -   -   -   -   -                

รวม 6 2,659,400   2 3,530,000   1 30,000        0 -              0 -               9 6,219,400     
รวมท้ังส้ิน 56 4,532,810  25 6,642,750  11 465,950     7 157,400     7 141,600      106 11,940,510  

บัญชีสรุปรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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5555 5555 5555 5555 5555 5555

ส ำนกัปลดั
0.21%

กองเกษตร
4%กองชำ่ง

55%

กองสวสัดกิำรฯ
1.20%

กองสำธำรณสุขฯ
4.59%

กองศกึษำฯ
36%

แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงาน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ 

1. อปุกรณอ์่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
จ านวน 12 เครื่อง 

 
9,000 

 
- - - - ส านักปลัด 

2. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

 
ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

2. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
ระบบ Inverterจ านวน 1 เครื่อง ขนาด 
๒,๔๐๐ บีทียู คุณสมบัติคุณลักษณะ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์

๓7,๙00 ๓7,๙00 - - - ส านักปลัด 

3. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊ ส าหรับ
ส านกังานจ านวน 2 เครื่อง ขนาดจอไม่
น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว โดยใช้เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓๒,000 ๓๒,000 - - - ส านักปลัด 

4. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

4. โตะ๊ท างานแบบขาเหล็ก หนาอย่าง
ดี โครงเครา่ไม้เนื้อแข็งขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๕0ซม. X 80 ซม. X ๗๕ ซม. 
ด้านซ้ายเป็นตู้บานเปิดใหญ่ ภายในมี
แผ่นชัน้ ด้านขวามีลิน้ชัก มีกุญแจล็อก 
มีที่พักเทา้ จ านวน 3 ตัว 

๒๒,๕๐๐ - - - - ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

5. เก้าอี้ส านักงาน พนักพงิสูง 
ระดับศรีษะ โครงขา  ไนล่อน เบาะหุ้ม
หนัง มีโช๊คไฮโดรริก ปรับสูง/ต่ า ได้ 
ขนาดไม่น้อยกว่า๕๖ X ๖๐ X ๑๑๓ ซม. 
จ านวน 9 ตัว 

36,000 - - - - ส านักปลัด 

6. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

6. เก้าอี้ขาเหล็ก โครงขาเหล็กเบาะหุ้ม
หนังพีวีซี มี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ X ๔๕ 
X ๙๐ ซม. จ านวน 50 ตัว 
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

7. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

7. เก้าอีพ้ลาสติก มี ขนาด ไม่น้อยกว่า   
๔๓ X ๔๕ X ๙๐ ซม. รองรับน้ าหนักได้
ไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ กก. พร้อมขายางกันล่ืน 
จ านวน 500 ตัว     

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

8. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

8. โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด ท าด้วยไม้
สัก แต่ละชุดมีโต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความ
กว้างตัวละ ๙ นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

๘,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

 
 
ครุภัณฑ์ 
 
 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

9. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๕ นิ้ว 
ขนาด ๗๒.๕ X ๗๒.๕ X ๓๒.๕ ซม. 
จ านวน 5 เครื่อง   คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์สามารถ ปรับแรงลมได้ ๕ 
ระดับ ปรับระดับความสูงได้ต้ังแต่ ๑๔๘ 
- ๑๖๑ ซม. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

๑๙,๙๕0 ๑๙,๙๕0 ๑๙,๙๕0 - - ส านักปลัด 

10. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

10. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์การท างานครบชุด โดยใช้เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
๒๕๖๔  

34,000 34,000 - - - 
 

ส านักปลัด 
 

11. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

 
 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

11. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 
เครื่อง โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๕,000 ๕,000 - - - 
ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 2 . เค ร่ือ งพิ มพ์  Inkjet Printer 
จ านวน 1 เครื่อง โดยใช้เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๖๔  

6,300 6,300 - - - ส านักปลัด 

13. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

13 . เค ร่ือ งพิ มพ์  Multifunction 
หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง โดยใช้
เกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลักษณะ
พื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ของ
กระทรวงดิ จิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและ
สังคม  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

15,000 15,000 - - - ส านักปลัด 

14. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

14. เคร่ืองเสียงกลางแจ้ง  
จ านวน 1 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
แอมป์ก าลังขยายขนาด ๒,๐๐๐ วัตต์ 
(RMS) มิกเซอร์,เอฟเฟก,อีคลอไลเซอร์   
ตู้ล าโพงเกรดเอ ขนาด ๑๕ นิ้ว  
จ านวน ๒ ตู้ ไมล์ลอย จ านวน 1 ตัว  

๕๐,000 - - - - ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

 
ครุภัณฑ์ 
 
 

ครุภัณฑ์ 
งานบ้าน   
งานครัว 

15. เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น  
จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะ  เครื่องท าน้ าร้อน - 
น้ าเย็นในตัวเดียวกัน ขนาดจุ  น้ าร้อน
ได้ต้ังแต่ ๑.๕ ลิตร น้ าเย็นได้ต้ังแต่ ๒ 
ลิตร มีตู้เก็บน้ าอยู่ด้านล่าง ระบบท าน้ า
ร้อนได้ต้ังแต่ ๘๐ - ๙๐ องศา 

๖,๑๐0 ๖,๑๐0 - - - ส านักปลัด 

16. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

16. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TVจ านวน 1 เครื่อง 
ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว โดยใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

๒๓,000 - - - - ส านักปลัด 

17. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

17. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TVจ านวน 2 เครื่อง 
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว โดยใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

30,000  - - - - ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1๘. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

 
ครุภัณฑ์ 
 
 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

18. ตู้เหล็กส าหรับเก็บเอกสาร  
จ านวน ๒ ใบ แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิด
บิด มีแผ่นปรับระดับ ๓ ช้ิน ขนาดไม่น้อย
กว่า ๙๐X๔๕ X ๑๘๕ ซม. มีกุญแจล็อก 
คุณสมบัติคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

๑๑,๔00 ๑๑,๔000 - - - ส านักปลัด 

1๙. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

19. เครื่องบันทึกเสียง  
จ านวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์สังเขป มีหน่วยความจ าภายใน
ต้ังแต่  ๔  GB สามารถเพิ่ ม ได้อีก ด้วย 
Micro SD มี ข้ั ว ต่อ  USB บั น ทึ ก เสี ย ง
อัตโนมัติช่วยลดเสียงรบกวนภายนอก           

๗,๐๐0 - - - - ส านักปลัด 

๒๐. 
แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

20. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง  
ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๒ น้ิว โดยใช้เกณฑ์
ราคากลางและคุณ ลั กษณ ะพื้ นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒๒,000 ๒๒,000 - - - ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21. 
บริหาร 
งานคลัง 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 
12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB  
 

23,000 - - - - กองคลัง 

 

กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

บริหาร 
งานคลัง 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 
(ต่อ) 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักที่มคีวามสามารถ
ในการใช ้หน่วยความจ าแยกจาก
หน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดง ภาพขนาดไมน่้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  
8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวน 1 หน่วย  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

บริหาร 
งานคลัง 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

(ต่อ) 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ 
FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
 

      

 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

  
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) 202 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22. 
บริหาร 
งานคลัง 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB  
 

17,000 - - 17,000 - กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 
หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
– มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11 ac) และ Bluetooth 

     กองคลัง  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23. 
บริหารงาน

คลัง 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า     
จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มี
หน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
32 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 
แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

2,600 - - 2,600 - กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

 
ที่ 

แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒4. การเกษตร 
ครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 

1. ปั๊มบาดาล ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า    
ไม่น้อยกว่า ๗ ใบพัด จ านวน 1 เครื่อง 
 (ราคาท้องตลาด) 

๒๕,๐๐๐ 
 

 
- 
 

 

๒๕,๐๐๐ 
 

 

 
- 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

๒5. การเกษตร ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

2. โซฟาไม้ จ านวน ๑ ชุด 
ประกอบด้วยโซฟายาว ๑ ตัว เก้าอี้
เด่ียว ๒ ตัว พร้อมโต๊ะกลาง ๑ ตัว  
 (ตามราคาท้องตลาด)  

๒๐,๐๐๐ - - - - 
กอง

ส่งเสริม
การเกษตร 

26. 
การเกษตร 

 

 
ครุภัณฑ์ 

 
 

 
ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

3. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ๓๘๔๐x๒๑๖๐ ขนาดจอ ๕๕ 
นิ้ว   ตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ 

๒๓,๓๐๐ - 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 

 

 
 
- 
 

 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

27. 
การเกษตร 

 
ครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

4. เก้าอี้พลาสติก รับน้ าหนักไม่เกนิ  
๙๐ กิโลกรัม เกรดA จ านวน ๘๐ ตัว 

 
 

21,600 
 

 

 
- 
 

- - - 
กอง

ส่งเสริม
การเกษตร 

 

กองส่งเสริมการเกษตร 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28. การเกษตร 
ครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 

5. ปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ ากว่า      
๒๐๐ วัตต์ ท่อขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว  
(ตามราคาท้องตลาด) ๘,๐๐๐ 

 
 
- 
 

๘,๐๐๐ 
 
- 
 

๘,๐๐๐ 
กอง

ส่งเสริม
การเกษตร 

29. การเกษตร ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

6. เคร่ืองตัดหญ้าข้อแข็ง 4 จังหวะ     
1.4 แรงม้า 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

9,500 - 9,500 - - 
กอง

ส่งเสริม
การเกษตร 

30. การเกษตร ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

7. ปั๊มน้ าไดโว่ รายละเอียด  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรง ๑.๕ นิ้ว 
๗๕๐ วัตต์ 
(ตามราคาตามท้องตลาด) 

9,500 - 9,500 - 9,500 
กอง

ส่งเสริม
การเกษตร 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31. 

การศึกษา 
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
(คุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางและพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง(Turbo Boots หรือ Max 
Boots)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ า Cache Memory รวมใน
ระดับ (level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  
8 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 

22,000 
 อบต. 

หนองแสง 
 

- 

22,000 
 อบต. 

หนองแสง 
 

- - 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 การศึกษา 
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 
(ต่อ) 

- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 น้ิว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน หรือภายนอก 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน WIFI และ Bluetooth 

- 
 

- - 
 

- - กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32. 

การศึกษา 
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

 

2. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบ 
ต้ังพื้นหรือแบบแขวน 24,000 บีทียู 
(ราคาพร้อมค่าติดต้ัง) เป็น 32,400 บาท
ต่อเครื่อง จ านวน 2 เครื่อง  
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,00 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีที
ยู ต้องได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศส าเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยส่งความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วยเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร ์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา 

- - 
 
- 
 

 
64,800 
งบ อบต. 
หนองแสง 

 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 การศึกษา 
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

(ต่อ) 

ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควร
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูการ (SEER) สูงกว่า 
7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี สวิตช์ 
1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8.ค่าติดต้ังเครื่องปรบัอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 
- ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
- ชนิดตู้ต้ังพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
- ชนิดติดผนัง 
ขนาด12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 

- 
 

- - 
 

- 
 

- กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓3. 

การศึกษา 
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

3. โต๊ะท างาน ระดับช านาญการ จ านวน 2 ตัว  
ตัวละ 5,900 บาท  
1) ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 120 x ลึก 60  
x สูง ซม. 
2) ผลิตจากไม้พาร์ติเก้ิลบอร์ด ปิดผิว PVC ทั้งตัว 
ไม่แผ่นความหนาไม่น้อยกว่า 18 ซม. 
3) ลิ้นชักเก็บของ 2 หรือ 3 ลิ้นชักพร้อมกุญแจ
ล็อค 
4) ไม้หน้าโต๊ะหนาไม่น้อยหว่า 28 มม.เคลือบผิว
เมลามีน 
5) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

- 5,900 
งบ อบต. - - 5,900 

งบ อบต. 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓4. 

การศึกษา 
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

4. เก้าอี้ท างานระดับ ช านาญการ จ านวน 2 ตัว  
ตัวละ 3,200 บาท  
1) ขนาดเก้าอี้มาน้อยกว่าความกว้าง 57 x ลึก 
55  x สูง 90 ซม. 
2) ที่น่ังท าจากฟองน้ าอย่างดีหุ้มหน้า PVC 
3) สามารถปรับความสูงด้วยระบบแก้ส ท่ีน่ังหมุน
ได้รอบ 
4) ที่เท้าแขนเป็นพลาสติกอย่างดี 
5) รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 
6) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

- 3,200  
งบ อบต. - - 3,200  

งบ อบต. 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓5. 

การศึกษา 
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

5. กล้องบันทึกภาพ 
- เซนเซอร์ APS – C Hybrid CMOS 
- ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล 
- ชิปประมวลผล DIGIC 5 
- ขนาดภาพใหญ่สุด 5184 x 3456 พิกเซล 
- รองรับการบันทึกภาพแบบไฟล์ RAW 
- แฟลชในตัวสามารถต่อแฟลชภายนอกได้ผ่าน 
Hot – shoe และ Wireless plus Sync 
connector 
- ความเร็วชัดเตอร์ 30 – 1/4000 
-จอสัมผัสขนาด 3 น้ิว ความละเอียด 
1040,000 พิกเซล สามารถเปิดหน้าจอออก
จากตัวเครื่องได้ 
- บันทึกวีดีโอที่ความละเอียนดสูงสุด 1920 x 
1080 พิกเซล 30fps 
- รับรองการ์ดความจ า SD / SDHC / SDXC 
- รองรับการเชื่อมต่อ USB , HDMI , Wireless 
- แบตเตอรี่ Lithium – lon (LP-E8) 
- ขนาดเครื่อง 133 x 100 x 79 มม. 
- น้ าหนัก 580 กรัม- น้ าหนัก 580 กรัม 
- รับประกันคุณภาพ 3 ปี 

4,000 
งบ อบต. 
หนองแสง 

 

- - -  

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36. 

การศึกษา 
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

6. พัดลมติดผนัง หน้า 18 น้ิวจ านวน 4 ตัว 
พร้อมติดต้ังตัวละ 2,000 บาท  
คุณลักษณะ  
- ใบพัดพลาสติก 3 ใบพัด ขนาด 18 น้ิว ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ  
- ตะแกรงครอบมีความถ่ีพิเศษคุณภาพดี แข็งแรง 
- ควบคุมการท างานของแรงลมและส่ายด้วยดึง 
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 
- รับประกันคุณภาพมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4,000 
งบ อบต. 
หนองแสง 

 

- - - 

4,000 
งบ อบต. 
หนองแสง 

 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

37. 

การศึกษา 
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

7. พัดลมต้ังพื้น หน้า 18 น้ิวจ านวน 2 ตัว  
พร้อมติดต้ังตัวละ 3,000 บาท  
คุณลักษณะ  
- ใบพัดพลาสติก 3 ใบพัด ขนาด 18 น้ิว ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ  
- สามารถรับระดับ สูง-ต่ าได้ 
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 
- รับประกันคุณภาพมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- - 

6,000 
งบ อบต. 
หนองแสง 

 

- - 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

8. เครือ่งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊  
จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท  
(งานการเงิน ,พัสดุ และงานวิชาการ ศพด. รร.) 
(คุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางและพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  
4 แกนหลัก (4core) และ 8 แกน เสมือน 
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boots หรือ Max 
Boots) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ า Cache Memory รวมในระดับ
(level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 

- 
 

 
132,000 
งบ อบต. 
หนองแสง 

 

- 
 

- - 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 การศึกษา 
งานระดับ

ก่อนวัยเรียน
และ

ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 
(ต่อ) 

- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน หรือภายนอก ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน WIFI และ Bluetooth 

- - - - -  

39. 

การศึกษา 
งานระดับ

ก่อนวัยเรียน
และ

ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

การแพทย์ 
 

9. เครือ่งชั่งน้ าหนกั เป็นเครื่องช่ังน้ าหนักแท่นเหยียบแบบ
แสดงผลเป็นดิจิตอลท่ีมีส่วนสูงในตัว 
- สามารถช่ังน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 
- สามารถช่ังละเอียดได้ไม่เกิน 100 กรัม 
- วัดส่วนสูงสูดไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกายได้ (Body Mass Index : 
BMI ) 
ราคาเครื่องละ 20,000 บาท 

 
40,000 

อบต. 
หนองแสง 

 

- - - - 

 
กอง

การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน  6  เคร่ือง ๆ 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 
แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ดีกว่า ดังน้ี 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้ หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
– มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
 

- 

 
51,000 

อบต. 
หนอง
แสง 

 

- 

51,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41. 

การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองพิมพ์) 

11. เครื่องพิมพM์ultifunction เลเซอร์หรอื LED สี  
จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
20 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 
หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 

- 
 

๓0,000 
 อบต. 

หนองแสง 
 

- 

 
๓0,000 
 อบต. 

หนองแสง 
 
 

- 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

12. พัดลมติดผนัง หน้า 18 น้ิว จ านวน 50 
ตัว พร้อมติดต้ังตัวละ 2,000 บาท (จัดซื้อปีละ 
๑๐ ตัว) 
คุณลักษณะ  
- ใบพัดพลาสติก 3 ใบพัด ขนาด 18 น้ิว ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ  
- ตะแกรงครอบมีความถี่พิเศษคุณภาพดี 
แข็งแรง 
- ควบคุมการท างานของแรงลมและส่ายด้วยดึง 
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 
- รับประกันคุณภาพมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

๒0,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

๒0,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

๒0,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

๒0,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

๒0,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

๔3. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

13. พัดลมตั้งพื้น หน้า 18 น้ิว จ านวน 8 ตัว  
ตัวละ 3,000 บาท  
คุณลักษณะ  
- ใบพัดพลาสติก 3 ใบพัด ขนาด 18 น้ิว ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ  
- สามารถรับระดับ สูง-ต่ าได้ 
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 
- รับประกันคุณภาพมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- 

12,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

- 

12,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔4. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านัก 
งาน 

14. พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขาต้ังพื้น  
จ านวน ตัวละ 3,000 บาท 6 ตัว 
- สามารถปรับความแรงลมได้ 5 ระดับ  
- ปรับระดับความสูงได้ต้ังแต่  
142 - 155 ซม. 
- ใบพัด ขนาด 22 นิ้ว 
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวล์ 50 เอิร์ท 
- ก าลังไฟฟ้า 197 วัตต์ 
- ค่าใช้งาน 184 ลูกบาตก์เมตร / นาที / 
วัตต์ 
- สวิตซ์ควบคุม : switch 
- มอเตอร์ระบบรองล่ืน บอลแบริ่ง 
- กระแสไฟฟ้า 0.93 แอมม์ 
- ความเร็วรอบ 880 รอบ/นาที 
ขนาด : (WxLxH) 97x97x128 cm 
น้ าหนัก : 11.9 kg 
การรับประกัน : รับประกัน มอเตอร์ 3 ปี 

18,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - - - 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

15. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ราคา 26,900 บาทจ านวน ๙ เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ
จอภาพ (Resolution)  
พิกเชล 
- ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพนิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบLED Backlight 
- สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
- ระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U 
webOS หรืออื่นๆ 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อเป็นการ
เช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

๒๔๒,๑00 
อบต. 

หนองแสง 
- - 

 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ 

16. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 
(ใช้คู่กับมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์) จ านวน  ๙ เครื่อง 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max boots) โดยมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาสูงสุด  
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย- มีจอภาพรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และขนาดไม่น้อย
กว่า 12 น้ิว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
   

๑๔๔,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - 
 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

 
(ต่อ) 

แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า แบบติดต้ัง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11) 
และ Bluetooth 

      

47. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

17. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน ๙ ตัวๆ ละ 2,600 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 75 ซม. 
- แผ่นโต๊ะด้านบน ไม่น้อยกว่า หนา 20 มิลลิเมตร 
- ถาดวางคีย์บอร์ด กว้าง 70 ซม. ปิดขอบด้วย PVC 
- มีช่องส าหรับวาง Computer caseในแนวต้ัง 
- ลางเลื่อนเป็นเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน 

๒๓,๔00 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - 
 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

48. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

18. เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 47,000 จ านวน 6 เครื่อง 
(ห้องพิเศษ อาคาร สน.ศท.3/12) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,00 บีทียู 
- ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมติดต้ัง 
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศส าเรจ็รูปทัง้ชุด ท้ังหน่วยส่ง

282,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - - - 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ความเย็นและหน่วยส่งความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วยเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูการ (SEER) สูงกว่า 
- การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี สวิตช์ 1 ตัว 
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร 
17.1 ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 
- ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
- ชนิดตู้ต้ังพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
- ชนิดติดผนัง 
ขนาด12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

49. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

 
ครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

19. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น 
หรือแบบแขวน 24,000 บีทีย ู
(ราคาพร้อมค่าติดต้ัง) เป็น 32,400 บาทต่อเคร่ือง จ านวน 9 
เคร่ือง (ห้องเรียน อาคาร สน.ศท.3/12) 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,00 บีทียู 
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมติดต้ัง 
- เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยส่งความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วยเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
- การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูการ (SEER) สูงกว่า 
- การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลบัหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 
เมตร 
18.1 ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ) 
- ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
- ชนิดตู้ต้ังพื้น 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
- ชนิดติดผนัง 
ขนาด12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 

 
 

- 
 

 
- 

 
291,000 

อบต. 
หนองแสง 

 

 
- 

 
- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

50. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

20. เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 18,000 บีทียู ราคา 28,600 บาท (ราคารวม 
ค่าติดต้ัง) จ านวน 1 เครื่อง ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน  
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,00 บีทีย ู
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมติดต้ัง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยส่งความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. มีความหน่วยเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ 
ประหยัดพลังงานควรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธภิาพ 
พลังงานตามฤดูการ (SEER) สูงกว่า 
7. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 
เมตร 
8. ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
- ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
- ชนิดตู้ต้ังพื้น 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
- ชนิดติดผนังขนาด12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 

28,600 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - 
 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

  
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) 226 
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51. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

21. ชั้นวางรองเท้านักเรียน  
ราคาตัวละ 700 บาท จ านวน 13 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 30 x 60 ซม. 
- ระแนงช้ันลวดเหล็ก 4 ช้ัน 
- แผ่นข้างผลิตจากไม้ 

9,100 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - 
 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

52. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

22. ตู้เยน็ ขนาด 5 คิวบิกฟุต  
ราคา 6,400 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดท่ีก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
- เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา 

12,800 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - 
 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

๕3. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 

23. ปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 6,500 บาท (ราคาตลาด) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ปั๊มน้ าอัตโนมัติ มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  
250 วัตต์ 
- ขนาดท่อ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 

 
- 
 

13,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - 
 
- 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕4. 

 การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

24. เคร่ืองตัดหญ้า แบบเข็น 1 เครื่อง  
ราคา 13,800 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 
- รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 

13,800 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - 
 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

55. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

25. เคร่ืองซักผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม  
ราคา 18,000 บาท 2 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- แบบธรรมดา 
- เป็นขนาดท่ีสามารถซักผ้าแห้งครั้งละไม่น้อย
กว่าท่ีก าหนด 
- เป็นเครื่องแบบถังเด่ียว เปิดฝาบน 
- มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด 

 
- 

36,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - - 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

26. เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น แบบต่อทอ่  
ขนาด 2 ก๊อก 2 เครื่อง ราคา 23,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหัวก๊อกจ่ายน้ า โดยเป็น น้ าร้อน 1 หัว 
น้ าเย็น 1 หัว  
- เป็นเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบต้ังพื้น ระบบ
ต่อท่อประปา 
- มีระบบกรองน้ าในตัวเครื่อง 
- ความจุถังเก็บน้ าเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
- ความจุถังเก็บน้ าร้อน ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
- ตัวเครื่องท้ังภายนอกภายในและภายในท าด้วย
วัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม 

46,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

- - 
 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

57. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

๒7. โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด  
ราคา 8,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ท าด้วยไม้สัก 
- มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 
- มีฐานรองโต๊ะหมู่ 

8,000 
อบต. 

หนองแสง 
- - - - 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

28. ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 
จ านวน 2 ใบ ราคาใบละ 5,200 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดที่บรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

10,400 
อบต. 

หนองแสง 
- - - - 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

59. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

29. เตาแก๊ส 1 เครื่อง ราคา 9,900 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา 
- มีเตาอบในตัว 

9,900 
อบต. 

หนองแสง 
- - - - 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

60. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

30. เตาอบไมโครเวฟ  1  เครื่อง  ราคา 8,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง 
- ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร 

8,000 
อบต. 

หนองแสง 
- - 

 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

61. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
การศึกษา 

31. เคร่ืองต้ังเวลาเสียงกริ่ง กร่ิงโรงเรียนอัตโนมัติ  
ราคา 9,630 บาท (ราคาตลาด) เพราะรายการนอก 
มาตรฐานครุภัณฑ์  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- หน้าจอ LED ปรับค่า sleep Mode หน้าจอได้ 
- สามารถก าหนดเวลาการท างานได้ไม่จ ากัดต้ังแต่ 1 
วินาที – 999 ชั่วโมง  
- ก าหนดเวลาโปรแกรมการท างานได้ สูงสุด 99 

19,260 
อบต. 

หนองแสง 
- - - - 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

โปรแกรม โดยเชื่อมต่อด้วยสาย Use 
- สามารถต้ังค่าท่ีท าตัวเครื่อง หรือใชค้อมพิวเตอร์ในการ
ติดก็ได้-รองรับรูปแบบไฟล์ MP3/wma/mav 
- มีหน่วยความจ าภายในตัวเครื่อง 8 GB และจาก USB 
ความจุสูงสุด 32 GB 
- สามารถต้ังค่า การเปิด ปิด การใช้งาน สถานีวิทยุFM ได้ 
- สมารถต้ังค่าการบันทึกเสียงได้จากตัวเครื่อง 
- สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ online และส่งข้อมูล
โปรแกรมผ่าน Port usb 
- สามารถเลือก Mode ท างานได้แบบ Auto mode และ 
Manual mode 
- มีช่องต่อ Power Ac out 220v ได้ 2 ช่องส าหรับ
เครื่องเล่น CD DVD AUX 
- มีล าโพงในตัว 2 
- สามารถก าหนด Time Zone ได้ 6 Zone 
- ก าหนดโปรแกรมวันท างานวันหยุดในหยุดได้แบบอิสระ 
- มีช่องส าหรับ Microphone/aux 

62. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

32. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSL-R  
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ชุด ราคา 
33,000 บาท (ราคาตลาด) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นกล่องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เด่ียว DSLRชนิดเปลี่ยนเลนส์
ได้ 
- ใช้ Sensor รับภาพ ชนิด CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 22.5X15 
mm 
- มีจ านวนจุดรับภาพด้วยความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล  
- มีจอแสดงภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 3 น้ิว 

33,000 
อบต. 

หนองแสง 

- - - 
 

- กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 
 

(ต่อ) 

- มี Built-in Flash แบบ Pop-up และสามารถต่อ 
External Flash ได้ 
- สามารถถ่ายวีดีโอแบบ Full HD ที่สามารถปรับระดับ
ได้ทั้งแบบปกติและคุณภาพสูง 
- มีสื่อบันทึกแบบ SD Card ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
32 GB และสามารถรองรับได้สูงสุด 128 GB 
- มีแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน พร้อมด้วยที่ชาร์ต
แบตเตอรี่ 
- ชนิดโพกัส เป็นระบบออโต้ไม่ต่ ากว่า 10 จุด 
- มีช่องมองภาพ 

      

๖3. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

33. ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานกระจก (บานเปิด)  
4 ช้ัน จ านวน 6 หลัง ราคาหลังละ 5,700 บาท 
(ราคาตลาด)  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก จัดเก็บ 4 ช้ัน 
- บานเปิดกระจก 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 185 ซม. 
- แผ่นช้ันวางปรับระดับได้ 3 แผ่น 

34,200 
อบต. 

หนองแสง 
- - 

- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖4. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

34. ช้ันเก็บของอเนกประสงค์ 3 ช้ัน จ านวน 6 
หลัง ราคาหลังละ 1,000 บาท (ราคาตลาด) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 39 ซม. สูง 117 ซม. 
ลึก 29 ซม. 

6,000 
อบต. 

หนองแสง 
- - 

 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

65. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

35. โต๊ะประชุมเข้ามุมโค้ง 2 ตัว ราคา 5,400 
บาท (ราคาตลาด) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 900 R 85 x 74 D ซม. 
- แบบขาเหล็กกลม 

10,800 
อบต. 

หนองแสง 
- - 

 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

66. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

36. เก้าอี้ประชุม ราคา 2,200 บาท 
จ านวน 30 ตัว (ราคาตลาด)  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาดกว้าง ลึก สูง ไม่น้อยกว่า  
43x45x90 ซม. 

66,000 
อบต. 

หนองแสง 
- - 

 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

67. 

การศึกษา 
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 
 
 

37. โซฟา CARNELIAN 3 ที่น่ัง 1 ชุด ราคา 
13,000 บาท  (ราคาตลาด) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- หุ้มหนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 180W x 71 D ซม. 

13,000 
อบต. 

หนองแสง 
- - 

 
- 
 

- 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68. 
สังคม

สงเคราะห์ 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครือ่งคอมพิวเตอร์ All In One  
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก  (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จ านวน 
1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 1) มี
หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บน
แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- 
70,000 

อบต. 
หนองแสง 

- - 70,000 
กอง

สวัสดิการ
สังคม  

กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 
หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
– มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 
น้ิว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11 ac) และ Bluetooth 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69. 
สังคม

สงเคราะห์ 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ส ี 
จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที(ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของ
กระดาษเองได้ 

- - 
25,000 

อบต. 
หนองแสง 

- - 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70. สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. เก้าอี้ส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า  
50 x 56 x 93 ซม. เบาะเก้าอี้ท า
จากฟองน้ าฉีดขึ้นรูป หุ้มด้วยหนังเทียม  
ท่ีท้าวแขนเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม   
ปรับสูง-ต่ าได้  จ านวน 1 ตัว 

 
 

3,400 
 
 

 

 
 
- 
 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

71. สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

2. ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศแบบ 
แยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง) แบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
ราคาเครื่องละ 42,500 บาท  
จ านวน 2 ตัว คุณลักษณะและราคา
เป็นไปตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ 

85,000 - - - - 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

72. สาธารณสุข ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

3. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน   
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย  จ านวน 1 คัน 

- 2,400,000 - - - 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73. สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 

17,000 - - - - 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

74. สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

5. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction หรือ 
LED สี (18 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

15,000 - - - - 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75. 
แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์) จ านวน 3 เครื่อง 

30,000 30,000 30,000 - - กองช่าง 

76. 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 
 
 

2. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมติดต้ัง) 
- แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  
ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
คุรุภัณฑ์) 

18,500 - - - - กองช่าง 

๗7. 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 
 
 

3. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ Led สี  
จ านวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

15,000 - 
 
- 
 

- - กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

  
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) 239 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ 

แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78. 
แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 
- Processor Intel Core i7-
1165G7 (2.8GHz Up to 4.7GHz, 
12MB Intel Smart Cache) 
- Display Screen 15.6" 
1920x1080 (FHD), TN, 
60Hz,250nits, Anti-Glare 
- Main Memory 16GB (16GB x1) 
DDR4 
- Storage 512GB PCIe NVMe M.2 
SSD + 1TB SATA Hard Drive 

44,500 - - - - กองช่าง 

๗9. 
แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

5. จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง  
ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ้ (จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) - 3,500,000 - - - กองช่าง 

กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

  
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) 240 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.หนองแสง 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

80. 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
 

6. จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกติดต้ังเครน      
ไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
- ก าลังม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
- มีกระบะบรรทุกความจุไม่น้อยกว่า   
2 ลบ.ม. 
- ก าลังม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
- ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก 
- ชุดกระเช้ายกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
12 ม. 

2,500,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

กองช่าง 
 
 
 
 

81. 
แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

7. รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน 1 เครื่อง     
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

51,400 - - - - กองช่าง 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ส่วนที่  4 

 การติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิ จารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
           เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่น 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน    
ท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ข้อ 28 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว แต่งต้ังคณะท างานขึ้นหนึ่งคณะ จ านวน 11 คน โดยมีตัวแทน
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ตัวแทนประชาคม ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนฝ่ายบริหาร เป็นคณะท างาน 
    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย            
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่ง        
ท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
        4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

วิธีการติดตามและประเมินผล     

  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการก าหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ ระยะเวลา และงบประมาณท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ ท้ังนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะท่ีการประเมินผล
เป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้                                                                                         

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินมีวิธีการด าเนินการโดยใช้แบบติดตามและประเมินผล ดังนี้  

  ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล                                                               
              1. ๑ แบบช่วยก ากับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงโดยตนเอง 
            เป็นแบบประเมินตนเองในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว                                                                                                                                                          

2. ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล   
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินการโครงการตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและ    รายงานผลการด าเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

๔. แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
                      เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง ตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

๕. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงใน
ภาพรวมเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสงในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการและจะท าการติดตามและประเมินผล โครงการอย่าง
น้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละ   1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

การรายงานผล 

๑. รายงานผลและเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง    

๒. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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)  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
   
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ป ระ ม ง  ก ารป ศุ สั ต ว์  ก ารบ ริ ก า ร  ก าร ท่ อ ง เท่ี ย ว 

 
 (2) 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิ เคราะห์ ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึ งความ เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ ท่ี
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์
ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนา    ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง  )W-Weakness 
(จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โอ ก าส ) แ ละ  T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3 .3  ยุ ท ธ ศ าส ต ร์
จังหวัด 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ   
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพ สังคม เศรษฐกิ จ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

(10)  
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัด เจน  สอดค ล้อ งกั บ โอก าสและ ศักยภ าพ ท่ี เป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น แสดงให้เห็นช่องทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5) 
 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ขอ งยุ ท ธศาส ตร์ ใน
ภาพรวม 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

 
(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่อ งใดเรื่องห น่ึงหรือแผนงานท่ี เกิดจาก
เป้ าประสงค์ ตัว ช้ีวัด  ค่าเป้ าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินโดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 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) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
        ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
5 คะแนน 
   (12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
         ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์  
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ครอ ง ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ ก ารวิ เค ราะห์  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์  การ
เป ล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  

10 
 
 
 

 

 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปปฏิบัติใน 
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งาน ต่ างๆ  ก็ คื อ ผลผ ลิตนั่ น เอ งว่ า เป็ น ไป ตาม ท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ี
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปปฏิบัติใน 
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ ตามวัตถุ ป ระสง ค์หรือ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไปตามห ลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการ         
ท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ  
จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์  
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ วน ท้ องถิ่ นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่ นคง (2 ) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5)  
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5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ป ี 
ท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้      
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหล่ือมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิ ภ าคและความ เป็ น เมื อ ง  (5 ) การสร้ างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม   
(6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

5. โครงการพัฒนา 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก
เช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการท่ี เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิ จัยและพัฒ นา แ ล้ว ต่อยอดความ ได้ เปรียบ เชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโน โลยี ชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้ วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเช่ือม ต่อหรือ เดินทางไป ด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

(5) 
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5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

(5) 
 
 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหล่ือมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

มี การก าหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าห นดร้ อยละ  การก าหน ดอัน เกิ ดจากผล ของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดขึ้นส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

(5)  
 
 

 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระ ดับของความส า เร็จไ ด้  (3 ) ระบุ ส่ิ ง ท่ี ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน        
การพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
   แบบท่ี 1 การก ากับการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาดังแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว    ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

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

การวัด และการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด : หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จ

และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไม่มีการด าเนินการนั้น 

แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

 
 

 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงาน
ผล การด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – มีนาคม หรือครั้งท่ี 1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
 (    )  ครั้งท่ี  1  (ตุลาคม – มีนาคม)  (    )  ครั้งท่ี  2  (เมษายน – กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ยุทธ 
ศาสตร ์

ปีที่  1 ……… ปีที่  2 ……... ปีที่  3 ……... ปีที่  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.           
ฯลฯ....           
รวม           

เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ                                
ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่ เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ ง                                
หรือไม่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธ 
ศาสตร ์

ปีที่  1 ……… ปีที่  2 ……... ปีที่  3 ……... ปีที่  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           

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 (6 เดือน ) 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณท่ีสอดคล้อง             
กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมากก็แสดงให้เห็น
ว่า   แผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีดี 

 
5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่
ยังไม่ได้

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            
ท่ีเสร็จ เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 
2. หากมีร้อยละของโครงการท่ีด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มีประสิทธิภาพในการด 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 าเข้าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้ระบุไว้ในแผนเพื่อเป็นข้อมูล     
ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น  
 



258 

  

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

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

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 
2.      

ฯลฯ....      
รวม     - 

เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจ
นั้น เป็นอย่างไร 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 

  

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..................................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน ....................................................................  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี ............................... 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

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

รวม xxxx xxxx 

เกณฑ์ในการพิจารณา : หากจ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนกับโครงการท่ีปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน   
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ท่ีก าหนด และหากมีโครงการท่ีปฏิบัติจริง     
น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ  ท่ี
ก าหนด 

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 /กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

xxx   

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด xxx   
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

xxx   

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์ในการพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนท่ีพอใจ      
ปานกลาง และพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินงานได้
บรรลุ  ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

     5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ............................................ (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านท่ีก าหนดไว้)   

1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

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 าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 
เกณฑ์ในการพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงาน       
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผล          
การด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง      
10 แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

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

เกณฑ์ในการพิจารณา :  เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย  
(1) กรณี อปท.เลือกตัวช้ีวัดท่ีเมื่อหน่วยที่วัดเพิ่มแสดงว่าชุมชนมีการเปล่ียนแปลง ไปในทางท่ี

ดี  เช่น รายได้ ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะพิจารณาว่าหลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้ว 
หน่วยท่ีท าการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าเพิ่มแสดงว่า อปท. สามารถด าเนินงานได้ตามแผนท่ีก าหนด แต่หากว่า
หน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน   

(2) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดท่ีเมื่อหน่วยท่ีวัดลดลง แสดงว่าชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปในทาง
ท่ีดี เช่น จ านวนอุบัติเหตุ จ านวนอาชญากรรม เกณฑ์ในการพิจารณา จะพิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ 
นั้นๆ แล้ว หน่วยท่ีท าการวัดลดลงหรือไม่ ถ้าลดแสดงว่า อปท. สามารถด าเนินงานได้ตามแผนท่ีก าหนด แต่
หากว่าหน่วยวัด   เท่าเดิม หรือเพิ่มข้ึน แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
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อบต.หนองแสง 

 

 
 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวม และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 
1 ครั้ง หลังจากส้ินปีงบประมาณ 

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 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองแสง 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคามในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเดน็ 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไมพ่อใจ 
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กจิกรรม xxx   
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กจิกรรมให้ประชาชนทราบ xxx   
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กจิกรรม xxx   
6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนนิโครงการ /กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

xxx   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กจิกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ใน
ภาพรวม 
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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 
 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนา ด้าน..........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่
ก าหนดไว้)  โดยให้คะแนนเต็ม 10 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 าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต  
 
 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
    (1) เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง     

ผ่าน กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน  
    (2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน  
    (3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยากและ      

บางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
 
  

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรให้ความส าคัญในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่ควร               

ให้ความส าคัญด้านใดด้านหนึ่ง  
    (2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
    (3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
    (4) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) นั้นจะต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ในการประเมินแผนนั้น
จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 7467 ลงวันท่ี ๑4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562        
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 7467 ลงวันท่ี ๑4 ธันวาคม 
2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาทอ้งถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

  
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

อบต.หนองแสง 

 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง             
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
                แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลหนองแสง 
                แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง        

ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยาก     

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ         

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และให้มีความสอดคล้องกัน   
๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ควรพิจารณางบประมาณและ

ค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม

กับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
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