
 

 

 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) 

( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) 
ฉบับที่ 5  

                                             
                                        
                                        ของ 
  
                                                          
 

           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
              อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

( เล่มที่ 5 ) 
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                                                                                                                                                                          (ผ01)  (เพิ่มเติม) 
                                                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)    
                                                                     ( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบบัที่ 5 
                                                                   ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 
 
ยุทธศาสตรท์ี ่ 1   การพฒันาด้านการเมอืงและการบริหาร 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการจัดท าซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติฯ 

-จัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์ฯ 

-จัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ 1 ซุ้ม 

 90,000 
อบต.หนอง

แสง 

  -ประชาชนมีความ
จงรักภักดตี่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
มากขึ้น 

-มีการแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 
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            (ผ01)  (เพิ่มเติม) 
                                                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)    

( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบบัที่ 5 
                                                                   ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 
 
ยุทธศาสตรท์ี ่ 1   การพฒันาด้านการเมอืงและการบริหาร  
 1.2 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2 . โค ร งก า ร ให้
ความช่ วย เหลื อ
แ ล ะ เ ยี ย ว ย า
ผู้ ป ระสบภั ย ,สา
ธารณภัย 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้ประสบภัย
,สาธารณภัย  ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ

ผู้ประสบภัย, 
สาธารณภัยในพื้นที่
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

 ๕๐,๐๐๐
อบต.หนอง

แสง 

๕๐,๐๐๐
อบต.หนอง

แสง 

๕๐,๐๐๐
อบต.หนอง

แสง 

ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
เรื่องค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้นได้ 

 

ส านักปลัด 

(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 
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ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 

3. โครงการ
ป้องกันสาธารณ
ภัย 

เพื่อป้องกันภัยหรือ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตและ
ขยายวงกว้างเป็นสา
ธารณภัย 

ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

 ๕๐,๐๐๐
อบต.หนอง

แสง 

๕๐,๐๐๐
อบต.หนอง

แสง 

๕๐,๐๐๐
อบต.หนอง

แสง 

ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แสง ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สามารถป้องกัน
ประเภทของภัยที่
จะขยายวงกว้าง
เป็นสาธารณภัย
ได ้

ส านักปลัด 

(ฝ่าย
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย) 
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(ผ01)  (เพิ่มเติม) 
                                                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)    

( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)  ฉบบัที่ 5 
                                                                   ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 
 

 ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกร 
     แผนงานที ่2.1  แผนงานส่งเสริมการเกษตร 
โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อสนองงานตาม
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธ์ุกรรมพืช 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ตามระบบนิเวศน์ได้
จ านวน ๑ แห่ง 

 ๓๐,๐๐๐
อบต.หนอง

แสง 

๓๐,๐๐๐
อบต.หนอง

แสง 

๓๐,๐๐๐
อบต.หนอง

แสง 

รายช่ือพันธุ์ไม้ไม่
น้อยกว่า๓๐ ชนิด 

-สามารถใช้เปน็
แหล่งเรียนรู้ด้าน
พืชและสิ่งมีชีวิต
อื่นๆตามระบบ
นิเวศน์ได้ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 
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(ผ01)  (เพิ่มเติม) 
                                                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)    
                                                                     ( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)  ฉบบัที่ 5 
                                                                   ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     5.1 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 

1.โครงการ การ-
ผสานต้นทุนทาง
สังคม วัฒนธรรม 
บ้าน-วัด-โรงเรียน
(บวร)เพื่อส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน 

-เพื่อศึกษาบริบท
ของสังคมและ
วัฒนธรรมพื้นถิ่น
ของต าบลหนองแสง 

-เพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปญัหา
ด้านขยะมูลฝอย 

-ประชาชนบ้านโพธ์ิ
หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 
20 โรงเรียนชุมชน
บ้านโพธ์สองห้อง
วิทยา จ านวนไม่น้อย
กว่า 200 คน 

-อาจารย์และนสิิต ไม่
น้อยกว่า 40 คน 

 0 บาท 

(คณะ
สิ่งแวดล้อม

และทรัพยากร
ศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

0 บาท 

(คณะ
สิ่งแวดล้อม

และทรัพยากร
ศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

0 บาท 

(คณะ
สิ่งแวดล้อม

และทรัพยากร
ศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

-ปริมาณขยะมลู
ฝอยใน ต าบล
หนองแสงลดลง 

ประชาชนมีความ
เข้าใจในการ
จัดการขยะและ
ของเสียอันตราย 

-ประชาชนน า
กลไก บวร มาใช้
ในการวางแผน
จัดการของเสียใน
ชุมชน 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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           (ผ01)(เปลี่ยนแปลง) 
   

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 

 ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาการเมืองและการบรหิาร 
    1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม               รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานแก่พนักงาน 
 
(แผน ล.1 น.25 ข.1)  

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
       (ข้อบัญญัติ หน้า 109) 

-เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งเป้าหมายของโครงการเกิน
กว่าที่จะด าเนินการได้ 
-เป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ไม่
สามารถปฏิบัติได้จริง 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและ
เชื่อมความสามัคคีแก่พนักงาน พนักงาน
จ้าง 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและ
เชื่อมความสามัคคีแก่คณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- พนักงาน พนักงานจ้าง และคณะ
ผู้บริหาร ทุกคน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- พนักงาน พนักงานจ้าง และคณะ
ผู้บริหาร จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน
จ านวน 3 วัน 
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 300,000บาท พ.ศ. 2561 : 300,000บาท 
พ.ศ. 2562 : 300,000บาท พ.ศ. 2562 : 350,000บาท 
พ.ศ. 2563 : 300,000บาท พ.ศ. 2563 : 350,000บาท 
พ.ศ. 2564 : 300,000  บาท พ.ศ. 2564 : 350,000บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-การท างานบริการประชาชนดีขึ้น 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-การท างานบริการประชาชนดีขึ้น 
-มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพ่ือน
ร่วมงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- มีความเป็นเอกภาพในการท างานของมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-มีความเป็นเอกภาพ เกิดความรักความ
สามัคคี และมีความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564) เล่ม 1   หน้า 25 ล าดับที่ 1 ) 
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  (ผ01)(เปลี่ยนแปลง)   
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 

  ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาการเมืองและการบรหิาร 
    1.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม               รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
   2 โครงการเพิ่มวิสัยทัศน์การท างาน แก่

สมาชิกอบต. ผู้บริหาร และพนักงาน 
 
   (แผน ล.1 น.25 ข.3) 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์
การท างานแก่สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างและบุคลากรใน
ท้องถิ่น      

(ข้อบัญญัติ หน้า 110) 

-เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 
-เป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ไม่
สามารถปฏิบัติได้จริง  

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและ
เชื่อมความสามัคคีแก่พนักงาน พนักงาน
จ้าง 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและ
เชื่อมความสามัคคีแก่สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- ส.อบต. คณะผู้บริหารพนักงานและ
พนักงานจ้าง  130 คน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
 - ส.อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า  70 
คน จ านวน 3 วัน 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 400,000บาท พ.ศ. 2561 : 400,000บาท 
พ.ศ. 2562 : 400,000บาท พ.ศ. 2562 : 500,000บาท 
พ.ศ. 2563 : 400,000บาท พ.ศ. 2563 : 500,000บาท 
พ.ศ. 2564 : 400,000  บาท พ.ศ. 2564 : 500,000บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-มีการปรับปรุงการท างาน                         

ตัวชี้วัด (KPI) 
-มีการปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ดี
ข้ึน                      

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-การท างานบริการประชาชนดีขึ้นเกิดการ
ริเริ่มงานพัฒนาที่สร้างสรรค์ในการท างาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เกิดการริเริ่มงานพัฒนาที่สร้างสรรค์ใน
การท างาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564) เล่ม 1   หน้า 25 ล าดับที่ 3 ) 
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          (ผ01)(เปลีย่นแปลง)  
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาการเมืองและการบรหิาร 
                1.2 แผนงานบริหารคลัง 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม               รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 
      (แผน ล.1 น.25 ข.2) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง 
       (ข้อบัญญัติ หน้า 115) 

-เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ 
 -เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน โรงเรือน ที่ดิน
และป้ายในเขต อบต.หนองแสง 
-เพ่ือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง โดยสามารถ
จัดเก็บภาษีประเภทต่างๆได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวก 
รวดเร็วและตรวจสอบได้ 
-เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมีระบบงานที่
แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- ในเขตพื้นที่ทั้ง 28 หมู่บ้าน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ครอบคลุมทั้ง 28 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ 
58.87 ตารางกิโลเมตร 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 500,000บาท พ.ศ. 2561 : 500,000บาท 
พ.ศ. 2562 : 500,000บาท พ.ศ. 2562 : 200,000บาท 
พ.ศ. 2563 : 500,000บาท พ.ศ. 2563 : - 
พ.ศ. 2564 : 500,000  บาท พ.ศ. 2564 : - 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- มีการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- มีการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองคลัง 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองคลัง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564) เล่ม 1   หน้า 25 ล าดับที่ 2 ) 
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 (ผ01)(เปลีย่นแปลง) 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      3.1 แผนงานพฒันาโรงเรยีนและศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสงักัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ได้มาตรฐาน 
  
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการทางการศกึษาของบุคคลากรทาง
การศึกษา 
 

(แผน ล.1 น.35 ข.4) 

โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการทางการศึกษาของบุคคลากร
ทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
      

(ข้อบัญญัติ หน้า 122) 

-เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของโครงการมากขึ้น
ด้วยไป  
-งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้เพิ่มความรู้และประสบการณ์
ด้านการจัดการศึกษาแก่บุคลากร 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้เพิ่มความรู้และประสบการณ์
ด้านการจัดการศึกษาแก่บุคลากร 

เป้าหมาย 
ฝึกอบรม 1 วันและศึกษาดูงาน
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 วัน 
 

เป้าหมาย 
ฝึกอบรม 1 วันและศึกษาดูงาน
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจ านวน
ไม่น้อยกว่า 40 คน จ านวน 3 วัน 
 

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 : 100,000 บาท พ.ศ. 2561 : 100,000 บาท 
พ.ศ. 2562 :  100,000 บาท พ.ศ. 2562 : 200,000 บาท 
พ.ศ. 2563 :  100,000 บาท พ.ศ. 2563 :  200,000 บาท- 
พ.ศ. 2564 :   100,000 บาท พ.ศ. 2564 :  200,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-บุคคลากรมีวิสัยทัศน์ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-บุคคลากรมีวิสัยทัศน์ในการท างาน
เพ่ิมขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคคลากรมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคคลากรมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -  2564) เล่ม1 หน้า 35 ล าดับที่ 4 ) 
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(ผ01)(เปลี่ยนแปลง)  
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    3.2 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 

2  โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

(แผน ล.1 น.36 ข.6) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาส าหรับโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง        
(ข้อบัญญัติ หน้า 123) 

-เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของโครงการมากขึ้น-
ด้วยไป  
-งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ส าหรับโรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ        

เป้าหมาย 
เด็ก ไม่น้อยกว่า 350 คน 

เป้าหมาย 
เด็ก จ านวนไม่น้อยกว่า 550 คน 

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 : 230,000บาท พ.ศ. 2561 : 230,000บาท 
พ.ศ. 2562 : 230,000บาท           พ.ศ. 2562 : 5,600,000  บาท 
พ.ศ. 2563 : 230,000บาท         พ.ศ. 2563 :  6,000,000  บาท       
พ.ศ. 2564 : 230,000บาท           พ.ศ. 2564 :  6,300,000  บาท       
ตัวชี้วัด (KPI) 
เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาที่สมบูรณ์ สมวัย 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาที่สมบูรณ์ สมวัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาที่สมบูรณ์ สมวัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาที่สมบูรณ์ สมวัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -  2564) เล่ม1 หน้า 36 ล าดับที่ 6) 
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                                                                                                            (ผ01)(เปลี่ยนแปลง)   
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2562 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     6.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 

1  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลง
ลูกรัง หมู่ที่16 (เส้นทางรอบบ้านด้าน
ทิศตะวันออก) ขนาด กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 410.00 ม. 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน 
เสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองเดิ่น 
หมู่ท่ี16 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศ
ตะวันออก)  

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้
เป้าหมายของโครงการถูกต้องและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง
กับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนส่วนรวม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน 

เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง หมู่ท่ี 
16  หนา0.60เมตร ยาว 250.00 ม. 

เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิว
จราจรลูกรัง บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่16 
(เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวันออก) 
ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 410.00 
ม.โดยเสริมดินข้างกว้างเฉลี่ย 1.00 ม.
หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 327.00 
ลบ.ม.เสริมผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย  
0.15 ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า
255.00ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีต  ขนาดØ0.40 ม. 6 จุด 
จ านวน 30 ท่อน ก่อสร้างตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561  :         - พ.ศ. 2561 :        - 
พ.ศ. 2562 :  120,000บาท พ.ศ. 2562 : 120,000บาท 
พ.ศ. 2563 :          - พ.ศ. 2563 :        - 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองช่าง อบต.หนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองช่าง อบต.หนองแสง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2564) เล่ม 3 หน้า 24 ล าดับที่ 23) 
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                                                                                           (ผ01)(เปลี่ยนแปลง)  
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2562 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     6.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนนดิน
ยกระดับ หมู่ที่ 5 (เส้นทางหน้าบ้านอ.
คุณากรณ์)ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
100.00 ม. วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด 0.40 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ยกระดับ บ้านดอนบม หมู่ท่ี 5 
(เส้นทางหน้าบ้าน อ.คุณากรณ ์ โนน
หนองคู ) 

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้
เป้าหมายของโครงการถูกต้องและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง
กับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนส่วนรวม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน 

เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินยกระดับ 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.
วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.40 

เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้าน
ดอนบม หมู่ที่ 5 (เส้นทางหน้าบ้านอ.
คุณากรณ ์ โนนหนองคู ) ขนาดกว้าง 
เฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.โดย
เสริมดินสูงเฉลี่ย 0.70 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า266.00 ลบ.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด
Ø0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด
0.80*0.80ม.จ านวน 4 บ่อ 
ระยะทางยาว 100.00 ม.  ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561  :         - พ.ศ. 2561 :        - 
พ.ศ. 2562 :  120,000บาท พ.ศ. 2562 : 120,000บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองช่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-กองช่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2564) เล่ม 3 หน้า 28 ล าดับที่ 37) 
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    (ผ01)(เปลีย่นแปลง) 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     6.1 แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 
ขนาดกว้าง 10x40เมตร 

 
(แผน ล.3 น.19 ข.3) 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต
เสริมเหล็ก(บริเวณตรงข้ามแก่งน้อย) 
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแสง 
     (ข้อบัญญัติ หน้า 141) 

-เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของโครงการมากขึ้น
ด้วยไป  
-เป้าหมายแผนพัฒนาเดิม ระบุไม่
ชัดเจนถึงผลผลิตโครงการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
พัฒนาสุภาพ ร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
พัฒนาสุภาพ ร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

เป้าหมาย 
ขนาด กว้าง 10.00 ม. ยาว 40.00 ม. 
หนา 0.10 ม. โดยถมดินปรับระดับ
ขนาดพื้นที่ 1,100 ตร.ม. มีปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 575 ลบ.ม. ระยะเวลา
ก่อสร้าง 30 วัน 
ก่อสร้ามตามแบบที่ อบต.หนองแสง 
ก าหนด 
 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด กว้าง 10.00 ม. ยาว 40.00 ม. 
หนา 0.10 ม. โดยถมดินปรับระดับ
ขนาดพื้นที่ 1,100 ตร.ม. มีปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 575 ลบ.ม.พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
หนองแสงก าหนด  

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561  :         - พ.ศ. 2561 :        - 
พ.ศ. 2562 :  200,000บาท พ.ศ. 2562 : 200,000บาท 
พ.ศ. 2563 :          - พ.ศ. 2563 :        - 
พ.ศ. 2564 :           - พ.ศ. 2564 :         -           
ตัวชี้วัด (KPI) 
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง เติบโตสมวัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง เติบโตสมวัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองช่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-กองช่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -  2564) เล่ม3 หน้า 19 ล าดับที่ 3 ) 
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                                                                                                              (ผ01)(แก้ไข) 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกร 
                 2.1  แผนงานส่งเสริมการเกษตร 
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ

แก้ไข 
1 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้

สารอินทรีย์เพื่อการเกษตร  
         (แผน ล.1 น.31 ข.3) 

โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อ
การผลิตในการท าการเกษตร 
       (ข้อบัญญัติ หน้า 152) 

-เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีก
ทั้งการแก้ไขชื่อโครงการยังช่วยบ่งชี้
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากขึ้นด้วยไป  

วัตถุประสงค์ 
- ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่
สมาชิกประชาชนได้บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย   ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
- ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่
สมาชิกประชาชนได้บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย   ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-เกษตรกรจ านวน 100 ราย ต่อปี 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- เกษตรกรจ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย 
ต่อปี 
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 50,000บาท พ.ศ. 2561 : 50,000 บาท 
พ.ศ. 2562 : 50,000บาท พ.ศ. 2562 : 35,000 บาท 
พ.ศ. 2563 : 50,000บาท พ.ศ. 2563 : 50,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 50,000  บาท พ.ศ. 2564 : 50,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-ต้นทุนการผลิตลดลงลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มรายได้ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-ต้นทุนการผลิตลดลงลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มรายได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เกษตรกรลด   ละ   เลิก  การใช้ปุ๋ยเคมี 
สารเคมีและผู้บริโภคมีอาหารที่ปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เกษตรกรลด   ละ   เลิก  การใช้ปุ๋ยเคมี 
สารเคมีและผู้บริโภคมีอาหารที่ปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองส่งเสริมการเกษตร 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564)เล่ม 1   หน้า 31 ล าดับที่ 3 ) 
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 (ผ01)(แก้ไข) 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 
2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกร 
     แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ

แก้ไข 
   2 โครงการจัดท าฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่

อินทรีย์ 
 
    (แผน ล.2 น.3 ข.4 ) 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์
ในชุมชน 
 

(ข้อบัญญัติ หน้า 152) 

-เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีก
ทั้งการแก้ไขชื่อโครงการยังช่วยบ่งชี้
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากขึ้นด้วยไป  

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่อินทรีย์เป็นกลุ่ม
ในต าบล 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์เป็น
กลุ่มในเขตรับผิดชอบ อบต.หนองแสง 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
--เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  กลุ่ม
เกษตรกร 1 กลุ่ม 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
กลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม 
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 50,000บาท พ.ศ. 2561 : 50,000 บาท 
พ.ศ. 2562 : 50,000บาท พ.ศ. 2562 : 35,000 บาท 
พ.ศ. 2563 : 50,000บาท พ.ศ. 2563 : 50,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 50,000  บาท พ.ศ. 2564 : 50,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองส่งเสริมการเกษตร 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564)เล่ม 2   หน้า 3 ล าดับที่ 4 ) 

 
    

 



16 
 

  (ผ01)(แก้ไข)  
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. 1 แผนงานพัฒนาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลให้ได้มาตรฐาน 
  
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข 

1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

(แผน ล.1 น.36 ข.5) 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 
        (ข้อบัญญัติ หน้า 122) 

-เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการแก้ไขชื่อโครงการยังช่วย
บ่งชี้ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ของโครงการมากขึ้นด้วยไป 
 -งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเปิดโอกาส/สนับสนุนให้เด็กกล้า
แสดงออก 
-เพื่อกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาเด็กให้ได้คุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเปิดโอกาส/สนับสนุนให้เด็กกล้า
แสดงออก 
-เพื่อกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาเด็กให้ได้คุณภาพ 

เป้าหมาย 
จัดงาน 1 วันเพื่อให้เด็กและผู้สนใจเข้า
ร่วมงานอย่างน้อย 600 คน    

เป้าหมาย 
จัดงาน 1 วันเพ่ือให้เด็กและผู้สนใจ
เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 800 คน    

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 :  400,000บาท พ.ศ. 2561 : 400,000บาท 
พ.ศ. 2562 :   400,000บาท พ.ศ. 2562 : 400,000บาท 
พ.ศ. 2563 :   400,000บาท พ.ศ. 2563 :  150,000บาท- 
พ.ศ. 2564 :   400,000บาท พ.ศ. 2564 :  150,000บาท           
ตัวชี้วัด (KPI) 
-เด็กมีพัฒนาการและมีความสุข 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-เด็กมีพัฒนาการและมีความสุข 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สังคม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สังคม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 -  2564) เล่ม1 หน้า 36 ล าดับที่ 5 ) 
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          (ผ01)(แก้ไข)   
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 

  ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 การบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม               รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาด
ให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย 
ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ 

 
       (แผน ล.3 น.18 ข.1) 

โครงการอบรมส่ งเสริมและพัฒ นา
ยกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและ
ปลอดภัย ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ 

       (ข้อบัญญัติ หน้า 132) 

- เ นื่ อ ง จ า ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คุณ ลั กษ ณ ะของชื่ อ โค รงการ 
ไม่ ค รอบคลุมถึ งวัตถุป ระสงค์ 
ข อ งก า ร ด า เนิ น ง า น  อี ก ทั้ ง 
ก า ร แ ก้ ไ ข ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร 
ยั งช่ วยบ่ งชี้ ค วามชั ด เจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
 - ส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มี
มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย ขับเคลื่อน
ตลาดประชารัฐ 

วัตถุประสงค์ 
 - ส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มี
มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย ขับเคลื่อน
ตลาดประชารัฐ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- ผู้ประกอบการ / ประชาชน  ท่ัวไปใน
ต าบลหนองแสง 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- ผู้ประกอบการ / ประชาชน  ท่ัวไปใน
ต าบลหนองแสง 
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 :  พ.ศ. 2561 :  
พ.ศ. 2562 : 30,000บาท พ.ศ. 2562 : 30,000บาท 
พ.ศ. 2563 : 30,000บาท พ.ศ. 2563 : 30,000บาท 
พ.ศ. 2564 : 30,000  บาท พ.ศ. 2564 : 30,000บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
- ผู้บริโภคมีความปลอดภัย 

ตัวชี้วัด (KPI) 
- ผู้บริโภคมีความปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้บริโภคมีความปลอดภัย 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้บริโภคมีความปลอดภัย 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564) เล่ม 3   หน้า 18 ล าดับที่ 1 ) 
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    (ผ01)(แกไ้ข) 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          5.1 การบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอืน่ 

ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ
แก้ไข 

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้าน
ความรู้ในการบริโภค 
 
         (แผน ล.3 น.18 ข.2) 

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภค 
      
       (ข้อบัญญัติ หน้า 132) 

- เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ขอ งชื่ อ โค รงก ารไม่ ค รอบ คลุ ม 
ถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  
อีกทั้งการแก้ไขชื่อโครงการยังช่วย
บ่งชี้ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ของโครงการมากขึ้นด้วยไป  

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการบริโภคที่ปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริโภคที่ปลอดภัย 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- ผู้ประกอบการ / ประชาชน  ท่ัวไปใน
ต าบลหนองแสง 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- ผู้ประกอบการ / ประชาชน  ท่ัวไปใน
ต าบลหนองแสง 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 :  พ.ศ. 2561 :  
พ.ศ. 2562 : 41,600  บาท พ.ศ. 2562 : 41,600 บาท 
พ.ศ. 2563 : 41,600  บาท พ.ศ. 2563 : 41,600 บาท 
พ.ศ. 2564 : 41,600  บาท พ.ศ. 2564 : 41,600 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
- ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภค 

ตัวชี้วัด (KPI) 
- ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภค 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้บริโภคมีความปลอดภัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้บริโภคมีความปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564) เล่ม 3   หน้า 18 ล าดับที่ 2 ) 
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