
 

 

 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) 

( แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) 
ฉบับที่ 4  

                                             
                                        
                                        ของ 
  
                                                          
 

           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
              อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

( เล่มที่ 4 ) 



บนัทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2564) 

 การแก้ไข เพิม่เติมหรือเปลีย่นแปลง 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ฉบบัที่ 4   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
------------------------------------------------------ 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 

 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ตามที่  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2559 ไปแล้ว  นั้น  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
๒๕61 - 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันเพื่อด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ  21 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแก้ไข 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

(3) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่แก้ไขเพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันทีผู่้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

                      
                เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ต่อไป  

 
                                                                                                  /ดังนั้น- 
 



 
  
 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 นี้ขึ้น   เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีก
ทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปและท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนรวม
เป็นส าคัญ   
 

 
 
 

                        (ลงชื่อ)................................................ 
                                           (นายอนุชิต      โพธิมาตย)์ 

                                             รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน                   
                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการ                                                                        

                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
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                                                                                                                                                                              (ผ01)  
                                                                                                                                                                                   (เพิ่มเติม) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร  
 
โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการ
ฝึกอบรมลูกเสอื
ชาวบ้านเฉลิม
พระเกียรติฯ 

-ประชาชนในพื้นที่
ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องลูกเสือ
ชาวบ้านมากขึ้นและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

-ฝึกอบรมทบทวน
ลูกเสือชาวบ้าน 1 
รุ่น 

 40,000 
อบต.หนอง

แสง 

40,000 
อบต.หนอง

แสง 

40,000 
อบต.หนอง

แสง 

-ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง
ลูกเสือชาวบ้าน
มากขึ้นและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

-ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง
ลูกเสือชาวบ้าน
มากขึ้นและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

ส านักปลัด 
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                                                                                                                                                                                                                                                                   (ผ01)  
                                                                                                                                                                                 (เพิ่มเติม) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร  
โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแสง   

-เพื่อปรับปรุง
สถานที่และอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ที่มา
ติดต่อราชการ 

-เพื่อความเรียบร้อย
และเอื้อต่อการ
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน 

-เพื่อปรับปรุงสถานที่
และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ผู้ที่มาติดต่อราชการ 

-เพื่อความเรียบร้อย
และเอื้อต่อการ
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนโดย
ส่วนรวม 

  150,000 

อบต.หนอง
แสง 

150,000 

อบต.หนอง
แสง 

150,000 

อบต.หนอง
แสง 

-อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้ที่มา
ติดต่อราชการ
มากขึ้นและเอือ้
ต่อการปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่
ประชาชนโดย
ส่วนรวม 

อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้ที่มา
ติดต่อราชการ
มากขึ้นและเอือ้
ต่อการปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่
ประชาชนโดย
ส่วนรวม 

ส านักปลัด 
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                       (ผ01) 
(เปลี่ยนแปลง)   

 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกร 
     แผนงานส่งเสริมการเกษตร 
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ

เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวและข้าว

อินทรีย์ 
 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น
ประจ าต าบลหนองแสง 

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีก
ทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการยัง
ช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของโครงการมากขึ้น
ด้วยไป รวมทั้งเป้าหมายก็เกินกว่า
ศักยภาพที่กองส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
จะด าเนินการได้ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรสามารถผลิตพันธุ์
และข้าวอินทรีย์เพื่อใช้บริโภค ท าพันธุ์และ
จ าหน่ายได ้

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรสามารถผลิตพันธุ์
และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่อใช้
บริโภค ท าพันธุ์และจ าหน่ายได้ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
สามารถผลิตพันธุ์ข้าวและข้าวอินทรีย์ได้ไม่
น้อยกว่า 20 ตันต่อปี 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
สามารถผลิตพันธุ์ข้าวและข้าวอินทรีย์ได้
ไม่น้อยกว่า 5  ตันต่อปี 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 200,000บาท พ.ศ. 2561 : 50,000 บาท 
พ.ศ. 2562 : 200,000บาท พ.ศ. 2562 : 50,000 บาท 
พ.ศ. 2563 : 200,000บาท พ.ศ. 2563 : 50,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 200,000  บาท พ.ศ. 2564 : 50,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-เกษตรสามารถผลิตพันธุ์และข้าวอินทรีย์
ข้าวเพื่อใช้บริโภค ท าพันธุ์และจ าหน่ายได้ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 
-เกษตรสามารถผลิตพันธุ์และอนุรักษ์
พันธุ์ข้าวท้องถิ่น เพื่อใช้บริโภค ท าพันธุ์
และจ าหน่ายได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรสามารถผลิตพันธุ์และข้าวอินทรีย์
ข้าวเพื่อใช้บริโภค ท าพันธุ์และจ าหน่ายได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรสามารถผลิตพันธุ์และอนุรักษ์
พันธุ์ข้าวท้องถิ่น เพื่อใช้บริโภค ท าพันธุ์
และจ าหน่ายได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองส่งเสริมการเกษตร 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564)เล่ม 1 หน้า 32 ล าดับที่ 4) 
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       (ผ01) 
(เปลี่ยนแปลง)  

  
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    แผนงานบริหารทั่วไป (งานไฟฟ้าและถนน) 
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 

2  โครงการจ้างเหมาจัดท าป้ายชื่อโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง 

โครงการจ้างเหมาจัดท าป้ายชื่อ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง 

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้มี
สถานที่พร้อมส าหรับการเรียนการ
สอนและอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อก่อสร้างป้ายแสดงชื่อโรงเรียนมั่นคง
ถาวร และให้นักเรียนความภูมิใจ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อก่อสร้างป้ายแสดงชื่อโรงเรียนมั่นคง
ถาวร และให้นักเรียนความภูมิใจ 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน 

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 : 300,000บาท พ.ศ. 2561 : 
พ.ศ. 2562 :          - พ.ศ. 2562 : 150,000  บาท 
พ.ศ. 2563 :          - พ.ศ. 2563 :        - 
พ.ศ. 2564 :           - พ.ศ. 2564 :         -           
ตัวชี้วัด (KPI) 
มีโรงเรียนมั่นคงถาวร และให้นักเรียน
ความภูมิใจ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
มีโรงเรียนมั่นคงถาวร และให้นักเรียน
ความภูมิใจ  ผู้มาติดต่อราชการเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีโรงเรียนมั่นคงถาวร และให้นักเรียน
ความภูมิใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีโรงเรียนมั่นคงถาวร และให้นักเรียน
ความภูมิใจ ผู้มาติดต่อราชการเดินทาง
สะดวกมากขึ้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2564) เล่ม 1 หน้า 43 ล าดับที่ 29) 
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(ผ01) 
(เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันและควบคุมติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก 

วัตถุประสงค์ 
(1)จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในการป้องกัน
และควบคุมโรค( 2)ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ ความเข้าใจ (3).ออกด าเนินการ
เชิงรุก โดยมีกิจกรรมประเมินไขว้ลูกน้ า
ยุงลายทั้ง28หมู่ (4).ออกพื้นที่พ่นสารเคมี
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.หนองแสง 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ลดปริมาณการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต.หนองแสงได้ร้อยละ  80 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ลดปริมาณการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต.หนองแสงได้ร้อยละ  80 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 350,000บาท พ.ศ. 2561 : 350,000 บาท 
พ.ศ. 2562 : 350,000บาท พ.ศ. 2562 : 350,000 บาท 
พ.ศ. 2563 : 350,000บาท พ.ศ. 2563 : 350,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 350,000บาท พ.ศ. 2564 : 350,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-ลดปริมาณการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต.หนองแสงได้ร้อยละ  80 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-ลดปริมาณการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต.หนองแสงได้ร้อยละ  80 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนรู้และสามารถป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนรู้และสามารถป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564) เล่ม  1   หน้า 48 ล าดับที่ 6 ) 
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 (ผ01) 
(เปลี่ยนแปลง)  

  
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     แผนงานไฟฟ้าและถนน 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 

4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า (เส้นทาง
หน้าบ้านผู้ใหญ่อุทิศ-บ้านโนนท่อน) หมู่
ที2่0 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า (เส้นทาง
หน้าบ้านผู้ใหญ่อุทิศ-บ้านโนนท่อน) 
หมู่ท่ี20  

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้
เป้าหมายของโครงการถูกต้องและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง
กับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนส่วนรวม วัตถุประสงค์ 

เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน 

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ า (เส้นทางหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่อุทิศ-บ้านโนนท่อน) หมู่ที่20 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม.   

เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นทางหน้าบ้านผู้ใหญ่อุทิศ-บ้านโนน
ท่อน) หมู่ที่20 ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.มีปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า400.00ตร.ม.
เสริมดินข้างทางสูงเฉลี่ย 0.60 ม.มี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ าคอนกรีต  ขนาด
Ø0.60 ม. บ่อพัก คสล.ขนาด
0.80*0.80ม.จ านวน 3 บ่อ ระยะทาง
ยาว 50.00 ม.  ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสงก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561  :         - พ.ศ. 2561 :        - 
พ.ศ. 2562 :  300,000บาท พ.ศ. 2562 : 300,000บาท 
พ.ศ. 2563 :          - พ.ศ. 2563 :        - 
พ.ศ. 2564 :           - พ.ศ. 2564 :         -           
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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 26 ล าดับที่ 27) 
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(ผ01) 
(แก้ไข)   

 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
 ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาสังคม 
    แผนงานสวสัดิการสังคมและสัมคมสงเคราะห ์
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการค่ายพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล โครงการอบรมค่ายพัฒนาจิต เพ่ือชีวิตที่

สมดุล 
เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัวของตัวเองและน าหลักธรรม
มาประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้ 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัวของตัวเองและน าหลักธรรม
มาประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-ตัวแทนครอบครัว หมู่บ้านละ2ครอบครัว
ไม่น้อยกว่า56คน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-ตัวแทนครอบครัว หมู่บ้านละ2ครอบครัว
ไม่น้อยกว่า56คน 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 :  พ.ศ. 2561 :  
พ.ศ. 2562 : 150,000 บาท พ.ศ. 2562 : 150,000 บาท 
พ.ศ. 2563 : 150,000 บาท พ.ศ. 2563 : 150,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 150,000 บาท พ.ศ. 2564 : 150,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัวและน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัวและน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เกิดกระบวนการทบทวนตัวเองและน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-เกิดกระบวนการทบทวนตัวเองและน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564) เล่ม 3 หน้า 15 ล าดับที่ 11) 
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(ผ01) 
(แก้ไข)   

 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
    แผนงานสวัสดิการสังคมและสัมคมสงเคราะห ์
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
2 โครงการบทบาทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์

4.0   
 

โครงการอบรมบทบาทสตรีไทยในยุคไทย
แลนด ์4.0   
 

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้สตรีได้เข้าใจถึงบทบาทและ
ตระหนักถึงภารกิจของสตรีในยุค4.0ต่อ
การพัฒนาประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้สตรีได้เข้าใจถึงบทบาทและ
ตระหนักถึงภารกิจของสตรีในยุค4.0ต่อ
การพัฒนาประเทศ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-กลุ่มสตรีต าบลหนองแสง  ไม่น้อยกว่า60
คน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-กลุ่มสตรีต าบลหนองแสง  ไม่น้อยกว่า60
คน 

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) 
-ผู้ร่วมโครงการรู้จักบทบาทหน้าที่และเห็น
ความส าคัญของสตรีในยุค4.0มากขึ้น 

ตัวชี้วัด (KPI) 
--ผู้ร่วมโครงการรู้จักบทบาทหน้าที่และ
เห็นความส าคัญของสตรีในยุค4.0มากขึ้น 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-ผู้ร่วมโครงการรู้จักบทบาทหน้าที่และเห็น
ความส าคัญของสตรีในยุค4.0มากขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ร่วมโครงการรู้จักบทบาทหน้าที่และเห็น
ความส าคัญของสตรีในยุค4.0มากขึ้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564) เล่ม 3   หน้า 15 ล าดับที่ 9) 
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                                (ผ01) 
(แก้ไข)   

 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4  
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
 
   แผนงานสวสัดิการสังคมและสมัคมสงเคราะห ์
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
3 โครงการประชุมจัดท าและทบทวนแผน

แนวทางการด าเนินการ ของสภาเด็ก   
โครงการอบรมจัดท าและทบทวนแผน
แนวทางการด าเนินการ ของสภาเด็ก   

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ
โครงการยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจน
ของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการได้ชัดเจนมากขึ้น
ด้วย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
ภารกิจและผลการที่ผ่านมาหาแนว
ทางการด าเนินการต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
ภารกิจและผลการที่ผ่านมาหาแนว
ทางการด าเนินการต่อไปในอนาคต 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
สภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองแสง  ไม่
น้อยกว่า 60คน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
สภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองแสง  ไม่
น้อยกว่า 60คน 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 :  พ.ศ. 2561 :  
พ.ศ. 2562 : 60,000 บาท พ.ศ. 2562 : 60,000 บาท 
พ.ศ. 2563 : 60,000 บาท พ.ศ. 2563 : 60,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 60,000 บาท พ.ศ. 2564 : 60,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
--สภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองแสงรับรู้
กระบวนการท างานที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
--สภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองแสงรับรู้
กระบวนการท างานที่ผ่านมา 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-ได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อใช้เป็น
แนวทางการท างาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-ได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ เพื่อใช้
เป็นแนวทางการท างาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564) เล่ม 3   หน้า 16 ล าดับที่ 13) 
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(ผ01) 
(แก้ไข)   

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4  

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
    แผนงานสวัสดิการสังคมและสัมคมสงเคราะห ์
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนต าบลหนองแสง  
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลหนองแสง  

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ทักษะการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบบัญชีและ
การบริหารงานเอกสาร การจัดการบัญชี 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ทักษะการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบบัญชีและ
การบริหารงานเอกสาร การจัดการบัญช ี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-คณะกรรมกองทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
ไม่น้อยกว่า60คน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-คณะกรรมกองทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
ไม่น้อยกว่า60คน 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2561 :  
พ.ศ. 2562 : 50,000บาท พ.ศ. 2562 : 50,000บาท 
พ.ศ. 2563 : 50,000บาท พ.ศ. 2563 : 50,000บาท 
พ.ศ. 2564 : 50,000  บาท พ.ศ. 2564 : 50,000บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
--คณะกรรมกองทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ผ่านโครงการมีความรู้ด้านประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และบริหารเอกสารเพิ่มมาก
ข้ึน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
--คณะกรรมกองทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ผ่านโครงการมีความรู้ด้านประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และบริหารเอกสารเพิ่มมาก
ข้ึน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
--คณะกรรมกองทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ผ่านโครงการมีความรู้ด้านประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และบริหารเอกสารเพิ่มมาก
ข้ึน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-คณะกรรมกองทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
ผ่านโครงการมีความรู้ด้านประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และบริหารเอกสารเพิ่มมาก
ข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
( 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564)  เล่ม 3  หน้า 14 ล าดับที่ 5) 
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                        (ผ01) 
                   (แก้ไข)   

 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
    แผนงานสวัสดิการสังคมและสัมคมสงเคราะห ์
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
5 โครงการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ

ส่งเสริมการตลาดกลุ่มอาชีพ 
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหาร
จัดการส่งเสริมการตลาดกลุ่มอาชีพ 

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอาชีพในด้าน
การบริหารจัดการและการตลาด 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอาชีพในด้าน
การบริหารจัดการและการตลาด 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-กลุ่มอาชีพที่ด าเนินการอยู่   ไม่น้อยกว่า5
กลุ่ม 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-กลุ่มอาชีพที่ด าเนินการอยู่   ไม่น้อยกว่า5
กลุ่ม 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 35,000บาท พ.ศ. 2561 : 35,000บาท 
พ.ศ. 2562 : 35,000บาท พ.ศ. 2562 : 35,000บาท 
พ.ศ. 2563 : 35,000บาท พ.ศ. 2563 : 35,000บาท 
พ.ศ. 2564 : 35,000  บาท พ.ศ. 2564 : 35,000บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
---กลุ่มอาชีพที่ด าเนินการอยู่ทุกกลุ่มได้
เพิ่มทักษะการบริหารจัดการและ
การตลาด 

ตัวชี้วัด (KPI) 
---กลุ่มอาชีพที่ด าเนินการอยู่ทุกกลุ่มได้
เพิ่มทักษะการบริหารจัดการและ
การตลาด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-กลุ่มอาชีพที่ด าเนินการอยู่ทุกกลุ่มได้เพิ่ม
ทักษะการบริหารจัดการและการตลาด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-กลุ่มอาชีพที่ด าเนินการอยู่ทุกกลุ่มได้เพิ่ม
ทักษะการบริหารจัดการและการตลาด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564)  เล่ม 3  หน้า 14 ล าดับที่ 7) 
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(ผ01) 
(แก้ไข)   

 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4  
ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
    แผนงานสวัสดิการสังคมและสัมคมสงเคราะห ์
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
6 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว โครงการอบรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ

ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้าน
ครอบครัว ให้เกิดความส าคัญของสมาชิก
ในครอบครัว 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้าน
ครอบครัว ให้เกิดความส าคัญของสมาชิก
ในครอบครัว 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-ตัวแทนครอบครัว หมู่บ้านละ2ครอบครัว
ไม่น้อยกว่า56คน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-ตัวแทนครอบครัว หมู่บ้านละ2ครอบครัว
ไม่น้อยกว่า56คน 
 

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) 
----เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัว 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัว 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
--เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัว 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
--เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัว 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564)  เล่ม 3 หน้า 15 ล าดับที่ 10) 
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(ผ01) 
(แก้ไข)   

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4   

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
    แผนงานสวัสดิการสังคมและสัมคมสงเคราะห ์
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
7 โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อย

โอกาส 
 

โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสทางสังคม 

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้ดีมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้ดีมากขึ้น 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสไม่น้อยกว่า 3 
ราย 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสไม่น้อยกว่า 3 
ราย 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 :  พ.ศ. 2561 :  
พ.ศ. 2562 : 100,000บาท พ.ศ. 2562 : 100,000บาท 
พ.ศ. 2563 : 100,000บาท พ.ศ. 2563 : 100,000บาท 
พ.ศ. 2564 : 100,000บาท พ.ศ. 2564 : 100,000บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้ดีมากขึ้น 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้ดีมากขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
--ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้ดีมากขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
--ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้ดีมากขึ้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564) เล่ม 3 หน้า 14 ล าดับที่ 6) 
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(ผ01) 
(แก้ไข)   

                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
    แผนงานสวัสดิการสังคมและสัมคมสงเคราะห ์
 
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
8 โครงการแกนน าเยาวชนอาสาป้องกัน

เอดส์และอนามัยการเจริญพันธุ์  
 

โครงการอบรมแกนน าเยาวชนอาสา
ป้องกันเอดส์และอนามัยการเจริญพันธุ์  
 

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
สถานการณ์โรคเอดส์และอนามัยการเจริญ
พันธุ์ โดยสภาเด็กและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
สถานการณ์โรคเอดส์และอนามัยการเจริญ
พันธุ์ โดยสภาเด็กและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
สภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองแสงและ
เด็ก เยาวชน ต าบลหนองแสงไม่น้อยกว่า
60คน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-สภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองแสงและ
เด็ก เยาวชน ต าบลหนองแสงไม่น้อยกว่า
60คน 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 :  พ.ศ. 2561 :  
พ.ศ. 2562 :50,000บาท พ.ศ. 2562 : 50,000บาท 
พ.ศ. 2563 : 50,000บาท พ.ศ. 2563 : 50,000บาท 
พ.ศ. 2564 : 50,000บาท พ.ศ. 2564 : 50,000บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัว-ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความเข้าใจและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัว 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงสถานการณ์โรค
เอดส์และอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยสภา
เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงสถานการณ์โรค
เอดส์และอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยสภา
เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564)  เล่ม 3 หน้า 16 ล าดับที่ 12) 
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(ผ01) 
(แก้ไข)   

                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ) ฉบบัที่ 4 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม 
    แผนงานสวัสดิการสังคมและสัมคมสงเคราะห ์
 

ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

9 โครงการอาสาพัฒนาชุมชนด้วยสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลหนองแสง 
 

โครงการอบรมอาสาพัฒนาชุมชนด้วย
สภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองแสง 
 

เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ
ของชื่อโครงการไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ยังช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
--เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน ตลอดจน
เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
อาสา เพ่ือพัฒนาชุมชนตนเอง สถานที่ 
สาธารณะประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 
--เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน ตลอดจน
เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
อาสา เพ่ือพัฒนาชุมชนตนเอง สถานที่ 
สาธารณะประโยชน์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-สภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองแสง  ไม่
น้อยกว่า60คน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-สภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองแสง 
และเด็ก เยาวชน ต าบลหนองแสง ไม่น้อย
กว่า60คน 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 :  พ.ศ. 2561 :  
พ.ศ. 2562 :60,000บาท พ.ศ. 2562 : 60,000บาท 
พ.ศ. 2563 : 60,000บาท พ.ศ. 2563 : 60,000บาท 
พ.ศ. 2564 : 60,000บาท พ.ศ. 2564 : 60,000บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
--ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกที่จะอาสา
พัฒนาชุมชนและสถานที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
--ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกที่จะอาสา
พัฒนาชุมชนและสถานที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกที่จะอาสา
พัฒนาชุมชนและสถานที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกที่จะอาสา
พัฒนาชุมชนและสถานที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2564)  เล่ม 3 หน้า 17 ล าดับที่ 15) 
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