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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

(ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการอบรม
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงาน 
บุคคล สิทธิ 
สวัสดิการและ
ความก้าวหน้า เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง 

- เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาให้พนักงานได้
ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ 
กฎหมาย และปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

- พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง และคณะ
ผู้บริหาร ไม่
น้อยกว่า60คน 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000
อบต.หนอง

แสง 

30,000
อบต.หนอง

แสง 

 

30,000
อบต.หนอง

แสง 

 

การท างานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กฏหมาย 

ส านักปลัด 
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2. โครงการอบรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ให้พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง
มีคุณธรรม จริยธรรม
และรักษาวินัย 

- เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาให้พนักงานมี
ความรู้และปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม 

- พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง และคณะ
ผู้บริหาร ไม่
น้อยกว่า60คน 

30,000 

อบต.หนอง
แสง  

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

การท างานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

-ปฏิบัติงานทีมี่
ประสิทธิภาพ  
คุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

3. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ประชาชน
ทั่วไปในเขต
อ าเภอวาปีปทุม 

20,000 

อบต.หนอง
แสง 

20,000 

อบต.หนอง
แสง 

20,000 

อบต.หนอง
แสง 

20,000 

อบต.หนอง
แสง 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ  
อปพร. 

ให้รู้วิธีการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อย
กว่า 60 คน 
จ านวน2คืน3
วัน 

230,000 

อบต.หนอง
แสง 

230,000 

อบต.หนอง
แสง 

230,000 

อบต.หนอง
แสง 

230,000 

อบต.หนอง
แสง 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วเมื่อ
เกิดภัย 

มี อปพร.
สามารถปฏิบัติ
และช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายป้องกันฯ 

5.โครงการให้ความรู้
แก่ประชาชนและจิต
อาสาเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ประชาชนและจิตอาสา
ให้รู้วิธีการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

- มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อย
กว่า 100 คน  
จ านวน 1 วัน 

 30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000
อบต.หนอง

แสง 

30,000
อบต.หนอง

แสง 

30,000
อบต.หนอง

แสง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
อัคคีภัย 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
อัคคีภัย การ
ป้องกันและลด
ความสูญเสีย 

ฝ่ายป้องกันฯ 

6.โครงการให้ความรู้
แก่ประชาชนและจิต
อาสาเกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลและ
การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ประชาชนและจิตอาสา
ให้รู้วิธีเกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลและการ
เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

- มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อย
กว่า 100 คน
จ านวน1วัน 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาล
และการ
เคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัย 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
การปฐม
พยาบาลและ
การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัย 

ฝ่ายป้องกันฯ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

7.โครงการให้ความรู้
แก่ประชาชนและจิต
อาสาเกี่ยวกับการ
จัดการสาธารณภัย
โดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ 
ประชาชน 

ให้รู้วิธีการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากสารธารณภัย 

- มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อย
กว่า 100 คน
จ านวน1วัน 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาร
ธารณภัย 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
สารธารณภัย 
การป้องกันและ
ลดความสูญเสีย 

ฝ่ายป้องกันฯ 

8.โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

 

ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
ผู้ประสบภัยและ
ประชาชนทั่วไป 

- มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อย
กว่า 80 คน
จ านวน 2 วัน 
1 คืน 

140,000 

อบต.หนอง
แสง 

140,000 

อบต.หนอง
แสง 

140,000 

อบต.หนอง
แสง 

140,000 

อบต.หนอง
แสง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของ  อปพร.ให้รู้
วิธีการป้องกัน
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

มี อปพร.
สามารถปฏิบัติ
และช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายป้องกันฯ 

9.โครงการวัน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ประชาชนทั่วไป 

- มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อย
กว่า 80 คน
จ านวน1วัน 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

อปพร.เกิด
ความสามัคคี
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.หนองแสง 

ฝ่ายป้องกันฯ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562

(บาท) 
2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

10โครงการจัดท า
แผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน 
อบต.หนองแสงและ
สถานศึกษาในเขต
บริการ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
พนักงานส่วนต าบล
และนักเรียนให้รู้
วิธีการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อย
กว่า 100 คน
จ านวน 4 วัน 

90,000 

อบต.หนอง
แสง 

90,000 

อบต.หนอง
แสง 

90,000 

อบต.หนอง
แสง 

90,000 

อบต.หนอง
แสง 

มี อปพร.สามารถ
ปฏิบัติและ
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มี อปพร.
สามารถปฏิบัติ
และช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายป้องกันฯ 

11.โครงการจัดตั้ง
สถานีดับเพลิงประจ า
หมู่บ้าน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ประชาชนในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

-มีอุปกรณ์
ดับเพลิง
ประจ า
หมู่บ้านๆละ 
1 จุด 

160,000 

อบต.หนอง
แสง 

160,000 

อบต.หนอง
แสง 

160,000 

อบต.หนอง
แสง 

160,000 

อบต.หนอง
แสง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของประชาชนใน
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของ
ประชาชนใน
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ฝ่ายป้องกันฯ 

12.โครงการอบรม
ให้ความรู้ทาง
กฏหมายทั่วไปที่
ประชาชนควรรู้และ
ขอความช่วยเหลือ
ทางกฏหมายจาก
ภาครัฐ 

-ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ความรู้กับประชาชน
ทั่วไป 

- มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อย
กว่า 50 คน
จ านวน1วัน 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

-ประชาชนทั่วไป
มีความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายทั่วไป
มากขึ้น 

-ประชาชน
ทั่วไปมีความรู้
เกี่ยวกับ
กฏหมายทั่วไป
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564(บาท) 

13.โครงการอบรม
ให้ความรู้ทาง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่
ของ  อบต. 

-ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ความรู้ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลและ
ประชาชนทั่วไป 

- มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อย
กว่า 50 คน
จ านวน 1 วัน 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

30,000 

อบต.หนอง
แสง 

-ประชาชนทั่วไป
และพนักงานส่วน
ต าบลมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่มาก
ขึ้น 

-ประชาชนและ
พนักงานส่วน
ต าบลสามารถ
น าความรู้ที่
ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
จริง 

ส านักปลัด 

14.โครงการ
ปรับปรุงระบบเครื่อง
เสียงในห้องประชุม
สภาฯและระบบเสียง
ตามสายภายใน
ส านักงาน อบต.
หนองแสง 

-เพ่ือปรับปรุงระบบ
เครื่องเสียงและเสียง
ตามสายให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- ผู้เข้าประชุม
ทุกคนได้ใช้
ระบบเครื่อง
เสียงอย่าง
เพียงพอ 

- 180,000 

อบต.หนอง
แสง 

- - -ผู้เข้าประชุมได้
ใช้ระบบเครื่อง
เสียงในห้อง
ประชุมอย่าง
เพียงพอ 

-ผู้เข้าประชุมได้
ใช้ระบบเครื่อง
เสียงในห้อง
ประชุมอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลัด 



 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

 

 

ผ.01(เพิ่มเติม) 

 

 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

 

 

 

 



๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการควบคุม 
ป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อในสัตว์ 

เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ และ
โรคระบาดในสัตว์ เช่น 
โรคคอบวม, โรคแอน
แทร็กซ์, โรคปากและ
เท้าเปื่อย, โรคไข้หวัด
นก, โรคพิษสุนัขบ้า 
เป็นต้น 

ควบคุม
ป้องกันไม่ให้
เกิดโรคแพร่
ระบาดในสัตว์ 

100,000
อบต.หนอง
แสง 

100,000
อบต.หนอง
แสง 

100,000
อบต.หนอง
แสง 

100,000
อบต.หนอง
แสง 

ไม่มีโรคระบาดใน
สัตว์ 

ไม่มีโรคระบาดใน
สัตว์ 

กองการ 

เกษตร 

 

 
 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

 

 

ผ.01(เพิ่มเติม) 

 

 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 



๘ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการจัดอบรม
และพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพพร้อม
ทั้งทางความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมจริยธรรม ที่
จะเป็นก าลังของ
องค์กร 
 

อบรมให้
ความรู้
บุคลากร
จ านวน ไม่
น้อยกว่า 35 
คน  
 

80,000 
อบต.หนอง
แสง 

80,000 
อบต.หนอง
แสง 

80,000 
อบต.หนอง
แสง 

80,000 
อบต.หนอง
แสง 

อบรมให้ความรู้
บุคคลากรครูและ
ผู้เกี่ยวของอย่าง
น้อยปีละ  1 ครั้ง 

มีการปรับปรุงให้
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

กองการศึกษา 

2.โครงการวันไหว้ครู -เพ่ือให้นักเรียนแสดง
ความเคารพ ความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู 
-เพ่ือให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมระลึกถึง
พระคุณครู 

คร ูนักเรียน
และ
ผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมโครงการ 
500 คน 

20,000 
อบต.หนอง
แสง 

20,000 
อบต.หนอง
แสง 

20,000 
อบต.หนอง
แสง 

20,000 
อบต.หนอง
แสง 

จัดกิจกรรมไหว้
ครูส าหรับ ศพด. 
และโรงเรียน
อนุบาล อบต. 
หนองแสง  
 

นักเรียนแสดง
ความเคารพ 
ความกตัญญู
กตเวทีต่อครู 
 

กองการศึกษา 

3.โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

-เพ่ือให้นักเรียนแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
แม่ 
-เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

นักเรียน 
จ านวน 500 
คน ไดแ้สดง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อแม่ 

20,000 
อบต.หนอง
แสง 

20,000 
อบต.หนอง
แสง 

20,000 
อบต.หนอง
แสง 

20,000 
อบต.หนอง
แสง 

นักเรียนไดแ้สดง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อแม่ 

นักเรียนไดแ้สดง
ความกตัญญู
กตเวทีต่อแม่ 
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ของสถานศึกษา 

กองการศกึษา 



๙ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4.โครงการสาน
สัมพันธ์แข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน
อนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองแสง 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจและ
สังคม 
สร้างความสามัคคี รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

นักเรียน และ
ครจู านวน 
500 คน ได้
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพกาย
และจิตที่ดี รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย 
 

50,000 
อบต.หนอง
แสง 

50,000 
อบต.หนอง
แสง 

50,000 
อบต.หนอง
แสง 

50,000
อบต.หนอง
แสง 

เด็กมีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย 
 

นักเรียนเรียนได้มี
การพัฒนา
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ
และสังคม 
มีความสามัคคี รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

กองการศกึษา 

5.โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าอาคาร
เรียนโรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง  

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าให้สามารถ
รองรับการใช้ไฟฟ้าที่
เพ่ิมข้ึน และเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้
อาคารเรียน   

อาคารเรียนมี
ระบบไฟฟ้าที่
มีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

 

- 300,000 

อบต.หนอง
แสง 

 

- - ระบบไฟฟ้าที่มี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

มีระบบไฟฟ้าให้
สามารถรองรับ
การใช้ไฟฟ้าที่
เพ่ิมข้ึน และมี
ความปลอดภัยใน
การใช้อาคาร
เรียน   

กองการศกึษา 

6.โครงการวางท่อ
ระบายน้ าภายใน
ศพด.อบต.หนองแสง 

-เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

-ท าท่อน้ า
ระบายน้ าเสีย
ได้ดีกว่าเดิม 
-ไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค 

- 150,000 
อบต.หนอง
แสง 

- - ไม่มีปัญหาน้ าท่วม
ขังไม่มีแหล่งเพาะ
เชื้อโรค 

แก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค 

กองการศกึษา 



๑๐ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

7.โครงการสร้างถนน
คอนกรีตภายใน
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง 

-เพ่ือปรับปรุงถนนรอบ
โรงเรียนให้สมบูรณ์
สามารถใช้งานได้ดี 
-เพ่ือปรับปรุง
การจราจรภายใน
โรงเรียนไม่ให้ติดขัด 

-การเดินทาง
ภายในบริเวณ
โรงเรียนมี
ความสะดวก 
 

- 300,000 
อบต.หนอง
แสง 

- - มีถนน คสล. 
ขนาด ความยาว 
100 เมตร 

การเดินทาง
ภายในบริเวณ
โรงเรียนสะดวก 

กองการศกึษา 

8.โครงการก่อสร้าง
เสาธงชาติพร้อมฐาน
ภายในโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนอง
แสง 

-เพ่ือเป็นที่จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังให้มีความรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

-มีลาน
กิจกรรม
เคารพธงชาติ 
 

- 100,000 

อบต.หนอง
แสง 

- - มีลานกิจกรรม
เคารพธงชาติใน
การจัดกิจกรรม
ของนักเรียน 

ปลูกฝังให้มีความ
รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
ให้แก่นักเรียน 

กองการศกึษา 

9.โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
ส าหรับ
ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียน
คอมพิวเตอร์จากของ
จริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ศึกษาต่อในระดับสูง
ต่อไป 

จัดหา
คอมพิวเตอร์
จ านวน 30 
ชุดและ
อุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ใช้จัดการเรียน
การสอน 

 

- 500,000 

อบต.หนอง
แสง 

- - มีคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้
จัดการเรียนการ
สอน จ านวน 30 
ชุด 

นักเรียนได้เรียน
คอมพิวเตอร์จาก
ของจริง สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน
และศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไป 

กองการศึกษา 



๑๑ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

10.โครงการจัดท า
ห้องสมุดโรงเรียน 

เพ่ือด าเนินการจัดตั้ง
ห้องสมุดโรงเรียน โดย
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ ์เพ่ือใช้
ประกอบการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ 

นักเรียนและ
คณะครทูุกคนมี
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและ
ทันสมัย 

- 200,000 

อบต.หนอง
แสง 

100,000 

อบต.หนอง
แสง 

100,000 

อบต.หนอง
แสง 

มีการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือใช้ประกอบ
การศึกษาค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

เด็กนักเรียนได้มี
แหล่งในการ
ค้นคว้า เรียนรู้ 

กองการศึกษา 

11.โครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น 

-เพ่ือเป็นต้นแบบ
โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นในสังกัด อปท. 
 

เป็นต้นแบบ
โรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น
ในสังกัด อปท. 

- 20,000 
อบต.หนอง
แสง 

20,000 
อบต.หนอง
แสง 

20,000 
อบต.หนอง
แสง 

เป็นต้นแบบ
โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นในสังกัด 
อปท. 

ให้นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจความหมาย
ของค าว่าพอเพียง 

กองการศึกษา 

12.โครงการอบรม
ทักษะคอมพิวเตอร์
เพ่ือการสอนส าหรับ
ครูและบุคคลกรด้าน
การศึกษา  

 เพ่ือให้ครูและ
บุคคลากร สามารถ
น าเอาทักษะ
คอมพิวเตอร์ไปใช้
พัฒนาสื่อการเรียน 

ครูและ
บุคคลากร 
สามารถใช้
คอมพิวเตอร์
เพ่ือพัฒนาสื่อ
การเรียน 
จ านวน 35 คน 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

ครูและบุคคลากร 
สามารถใช้ทักษะ
คอมพิวเตอร์ไปใช้
พัฒนาสื่อการ
เรียน 

ครูสามารถใช้สื่อ 
ผลิตสื่อเพ่ือ
พัฒนานักเรียนได้ 

กองการศึกษา 

13.โครงการ
ปรับปรุงต่อเติมโดยปู
กระเบื้องด้านหลัง
ห้องอาคาร 2 ศพด. 
อบต.หนองแสง 

เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัย และมีพ้ืนที่
ท ากิจกรรมด้านต่างๆ
ส าหรับนักเรียน  

- เด็กศูนย์ฯ มี
อาคารเรียน 
ปลอดภัย 

- 50,000 
อบต.หนอง
แสง 

- - อาคารเรียนมี
ความปลอดภัย 

มีความปลอดภัย 
และมีพ้ืนที่ท า
กิจกรรม 
 

กองการศึกษา 



๑๒ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

14.โครงการสร้าง
ก่อสร้างห้องน้ า
จ านวน 2 หลัง ใน
โรงเรียนอนุบาล ฯ
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.หนอง
แสง 

 นักเรียนมีห้องน้ า 
ห้องส้วมที่สะอาด
ให้บริการอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างห้องน้ า
ห้องส้วมที่สะอาด 
ได้มาตรฐาน 
เพียงพอ จ านวน 
2 หลัง  

- 200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

- มีห้องน้ าห้องส้วม
ที่สะอาด ได้
มาตรฐาน จ านวน 
2 หลัง 

นักเรียนมีห้องน้ า 
ห้องส้วมที่สะอาด
ให้บริการอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 



 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

 

 

ผ.01(เพิ่มเติม) 

 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสังคม  
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้
และเข้าใจการด าเนิน
ชีวิตในช่วงสูงวัย 

ผู้สูงอายุไม่น้อย
กว่า  100 ราย 
ได้ร่วมกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้สูงอายุของทาง
โรงเรียนได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุของ
โรงเรียนได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

2.โครงการส่งเสริม
คุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้สูงอายุ 

เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
รวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุที่มี
ความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน
ภูมิปัญญาไม่น้อย
กว่า28คน 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้เข้าร่วมทุกคนได้
แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด
ประสบการณ์ 

แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
รวบรวมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ผู้สูงอายุ 

กอง
สวัสดิการ 

3.โครงการส ารวจ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

- เพ่ือออกส ารวจข้อมูล
เชิงลึกของผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์
และครอบครัว
หย่าร้าง ไม่น้อย
กว่า100คน 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

มีข้อมูลเชิงลึกของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมทุกคน 

ได้รับรู้และมี
ข้อมูลเชิงลึกของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมทุกคน 

กอง
สวัสดิการ 

4.โครงการสร้าง
ความเข้าใจของผู้รับ
เบี้ยยังชีพ 

เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ขอรับเบี้ยและติดตาม
สถานะของผู้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่
ได้รับและยังไม่ได้
รับเบี้ย  ไม่น้อย
กว่า100คน 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

-ผู้ที่ได้รับเบี้ยและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
ได้รับรู้และเข้าใจ 

-ผู้รับเบี้ยยังชีพ
และผู้ที่เก่ียวข้อง
ได้เข้าใจแนวทาง
และระเบียบ
เกี่ยวกับการรับ
เบี้ยยังชีพ
ประเภทต่างๆ 

กอง
สวัสดิการ 



๑๔ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองแสง 

-เพ่ือให้คณะกรรมการมี
ความรู้ทักษะการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในระบบ
บัญชีและการบริหารงาน
เอกสาร การจัดการบัญชี 

-คณะกรรม
กองทุนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง   
ไม่น้อยกว่า60คน 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

-คณะกรรมกองทุน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ผ่านโครงการมี
ความรู้ด้าน
ประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และ
บริหารเอกสารเพ่ิม
มากขึ้น 

-คณะกรรม
กองทุนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่
ผ่านโครงการมี
ความรู้ด้าน
ประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และ
บริหารเอกสาร
เพ่ิมมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ 

6. โครงการซ่อม
สร้างบ้านผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส 

-เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ให้ดีมากขึ้น 

-ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสไม่
น้อยกว่า 3 ราย 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีมาก
ขึ้น 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดี
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

7.โครงการเพิ่ม
ทักษะการบริหาร
จัดการและส่งเสริม
การตลาดกลุ่มอาชีพ 

-เพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับ
กลุ่มอาชีพในด้านการ
บริหารจัดการและ
การตลาด 

-กลุ่มอาชีพที่
ด าเนินการอยู่   
ไม่น้อยกว่า5กลุ่ม 

35,000 
อบต.หนอง

แสง 

35,000 
อบต.หนอง

แสง 

35,000 
อบต.หนอง

แสง 

35,000 
อบต.หนอง

แสง 

-กลุ่มอาชีพที่
ด าเนินการอยู่ทุกกลุ่ม
ได้เพ่ิมทักษะการ
บริหารจัดการและ
การตลาด 

-กลุ่มอาชีพที่
ด าเนินการอยู่ทุก
กลุ่มได้เพ่ิมทักษะ
การบริหารจัดการ
และการตลาด 

กอง
สวัสดิการ 

8.โครงการวันสตรี
สากล 

-ส่งเสริมบทบาทสตรีให้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของวันสตรีสากล 

-กลุ่มสตรีต าบล
หนองแสง       
ไม่น้อยกว่า100
คน 
 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

-ผู้ร่วมโครงการรู้จัก
บทบาทหน้าที่และ
เห็นความส าคัญของ
สตรีมากขึ้น 
 

-สตรีตระหนักถึง
ความส าคัญของ
วันสตรีสากล 

กอง
สวัสดิการ 



๑๕ 

 

 
 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

9.โครงการ
บทบาทสตรีไทย
ในยุคไทยแลนด์
4.0 

-เพ่ือให้สตรีได้เข้าใจถึง
บทบาทและตระหนักถึง
ภารกิจของสตรีในยุค
4.0ต่อการพัฒนา
ประเทศ 

-กลุ่มสตรีต าบล
หนองแสง  ไม่
น้อยกว่า60คน 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

-ผู้ร่วมโครงการรู้จัก
บทบาทหน้าที่และ
เห็นความส าคัญของ
สตรีในยุค4.0มากขึ้น 

-ผู้ร่วมโครงการ
รู้จักบทบาท
หน้าที่และเห็น
ความส าคัญของ
สตรีในยุค4.0
มากขึ้น 

กองสวัสดิการ 

10. โครงการ
ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 

-เพ่ือให้เข้าใจถึง
สถานการณ์ปัจจุบันด้าน
ครอบครัว ให้เกิด
ความส าคัญของสมาชิก
ในครอบครัว 

-ตัวแทน
ครอบครัว 
หมู่บ้านละ2
ครอบครัวไม่น้อย
กว่า56คน 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

-ผู้ร่วมโครงการได้
ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัวและ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
ครอบครัวได้ 

-ผู้ร่วมโครงการได้
ทบทวน
สถานการณ์ด้าน
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ 

11. โครงการ
ค่ายพัฒนาจิต 
เพ่ือชีวิตที่สมดุล 

-เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้
ทบทวนสถานการณ์ด้าน
ครอบครัวของตัวเองและ
น าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในครอบครัว
ได้ 

-ตัวแทน
ครอบครัว 
หมู่บ้านละ2
ครอบครัวไม่น้อย
กว่า56คน 

150,000 
อบต.หนอง

แสง 

150,000 
อบต.หนอง

แสง 

150,000 
อบต.หนอง

แสง 

150,000 
อบต.หนอง

แสง 

-เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้
ทบทวนสถานการณ์
ด้านครอบครัวและ
น าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ใน
ครอบครัวได้ 

-เกิดกระบวนการ
ทบทวนตัวเอง
และน าหลักธรรม
มาประยุกต์ใช้ใน
ครอบครัวได้ 

กองสวัสดิการ 



๑๖ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

12.โครงการแกน
น าเยาวชนอาสา
ป้องกันเอดส์และ
อนามัยการเจริญ
พันธุ์ 

-เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักถึง
สถานการณ์โรคเอดส์
และอนามัยการเจริญ
พันธุ์ โดยสภาเด็กและ
เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา 

-สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
หนองแสงและ
เด็ก เยาวชน 
ต าบลหนองแสง
ไม่น้อยกว่า60คน 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดความเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ 

-กลุ่มเป้าหมาย
ตระหนักถึง
สถานการณ์โรค
เอดส์และอนามัย
การเจริญพันธุ์ 
โดยสภาเด็กและ
เยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการ
แก้ปัญหา 

กองสวัสดิการ 

13.โครงการ
ประชุมจัดท าและ
ทบทวนแผนแนว
ทางการ
ด าเนินการ ของ
สภาเด็กและ
เยาวชน 

-เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักถึงภารกิจ
และผลการที่ผ่านมาหา
แนวทางการด าเนินการ
ต่อไปในอนาคต 

สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
หนองแสง  ไม่
น้อยกว่า 60คน 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

-สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองแสงรับรู้
กระบวนการท างานที่
ผ่านมา 

-ได้ทบทวน
บทบาทและ
หน้าที่ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการ
ท างาน 

กองสวัสดิการ 

14.โครงการ
อบรมเพ่ิม
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ถึง
วิธีการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุไม่น้อย
กว่า 800 คน ต่อ
ปี ได้รับการอบรม
เพ่ิมศักยภาพ
อย่างเป็นประจ า 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้สูงอายุมีความสุข ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน
อย่าง 

กองสวัสดิการ 



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

15. โครงการ
กิจกรรมอาสา
พัฒนาชุมชนด้วย
สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
หนองแสง 

-เพ่ือให้สภาเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนเด็ก
และเยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมอาสา เพ่ือ
พัฒนาชุมชนตนเอง 
สถานที่ สาธารณะ
ประโยชน์ 

สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
หนองแสง  ไม่
น้อยกว่า60คน 

60,000 
อบต.หนอง

แสง 

60,000 
อบต.หนอง

แสง 

60,000 
อบต.หนอง

แสง 

60,000 
อบต.หนอง

แสง 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดจิตส านึกที่จะ
อาสาพัฒนาชุมชน
และสถานที่
สาธารณะประโยชน์ 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิด
จิตส านึกท่ีจะ
อาสาพัฒนา
ชุมชนและสถานที่
สาธารณะ
ประโยชน์ 

กองสวัสดิการ 



 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

 

 

ผ.01(เพิ่มเติม) 

 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนายกระดับ
ตลาดให้มีมาตรฐาน 
สะอาดและปลอดภัย 
ขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐ 

ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับตลาดให้มี
มาตรฐาน สะอาดและ
ปลอดภัย ขับเคลื่อน
ตลาดประชารัฐ 

-  ผู้ประกอบการ 
/ ประชาชน  
ทั่วไปในต าบล
หนองแสง 

- 30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้บริโภคมีความ
ปลอดภัย 

ผู้บริโภคมีความ
ปลอดภัย 

กองสา
ธารณ 
สุขฯ 

2.โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริโภค
ด้านความรู้ด้านการ
บริโภค 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
บริโภคท่ีปลอดภัย 

-  ผู้ประกอบการ 
/ ประชาชน  
ทั่วไปในต าบล
หนองแสง 

41,600 
อบต.หนอง

แสง 

41,600 
อบต.หนอง

แสง 

41,600 
อบต.หนอง

แสง 

41,600 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้บริโภคมีความ
ปลอดภัยในการ
บริโภค 

ผู้บริโภคมีความ
ปลอดภัย 

กองสา
ธารณ 
สุขฯ 



 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

( แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

 

 

ผ.01(เพิ่มเติม) 

 

6 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 



๑๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 1 (เส้นทาง
บ้านนางละไมล์ โพธิกะ –บ้าน
นางปิ่น อุบลพิทักษ์)  

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 56.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  

 154,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

2. ไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ 1 
(เส้นทางจากวงเวียนถึงเขต
เทศบาลต าบลวาปีปทุม) 

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่1(เส้นทางจาก
วงเวียนถึงเขต
เทศบาลต าบล
วาปีปทุม) 

 350,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
หมู่ที ่2 ขนาดกว้าง 10x40
เมตร 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้มกีารพัฒนาสุภาพ 
ร่างกาย จิตใจที่
สมบูรณ์แข็งแรง รู้รัก
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย  

ลานกีฬา ขนาด
กว้าง 10x40
เมตร 

 200,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่
แข็งแรง เติบโต
สมวัย 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นทางรอบแก่ง) หมู่ที่
2 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
300.00 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถน คสล ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 45.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ปี
ละ 100 ม. 

 300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 



๒๐ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่3 (เส้นทางโรงแรมวีพี) 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
600.00 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 600.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ปี
ละ 100 ม. 

 300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

6. โครงการวางท่อระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้าน 
หมู่ที4่ ขนาดØ0.60 ม. 
ระยะทางรวมยาว 100.00 
ม. (เส้นทางบ้านนางสุรีย์ คุริ
นทร์)   

เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ทางระบายน  า 
คสล. ขนาด 
0.60 ม. 
ระยะทางรวมยาว 
100.00 ม. 

 135,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน  าท่วม
และป้องกันน  า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน  าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงผิวจราจรลูกรัง 
หินคลุกหมู่ท่ี 4  (เส้นทาง
เรียบคลองส่งน  า) ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว  800.00 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หิน
คลุก  ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ปีละ 
300 ม. 

 230,000 
อบต. 

หนองแสง 

230,000 
อบต. 

หนองแสง 

230,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

 

8. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 
(เส้นทางซอยปลาทู) ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 70.00 
ม. หนา 0.15 ม. 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 70 เมตร
หนา 0.15 ม. 

 

 130,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๒๑ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

9.โครงการวางท่อระบายน  า
คอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ขนาด 
Ø0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
94.00 ม.   

เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ทางระบายน  า 
ขนาดคอนกรีต
ชนิดผ่าซีก Ø 
0.30 ม. 
ระยะทางรวมยาว 
94.00 ม. 

 70,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน  าท่วม
และป้องกันน  า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ป้องกันน  าท่วม
ขัง 

กองช่าง 
 
 
 

10.โครงการวางท่อระบายน  า
คอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ขนาด Ø 
0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
680.00 ม.   

เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

วางท่อระบายน  า
คอนกรีตชนิดผ่า
ซีก ขนาดØ0.30 
ม. ระยะทางรวม
ยาว 680.00 ม.   

 340,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน  าท่วม
และป้องกันน  า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน  าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

11.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 
(เส้นทางไปบ้านหนองอีหมัน) 
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
800.00 ม. หนา 0.15 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 6.00 ม. 
หนา 0.15 ม.
ความยาวปีละ 
100.00 ม.  

 360,000 
อบต. 

หนอุงแสง 

360,000 
อบต. 

หนอุงแสง 

360,000 
อบต. 

หนอุงแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

12. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงผิว
จราจร หินคลุกหมู่ท่ี 8 ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 800.00 
ม. 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังโดยลง
ผิวจราจร หินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ความยาวปีละ 
200.00 ม. 

 190,000 
อบต. 

หนองแสง 

190,000 
อบต. 

หนองแสง 

190,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๒๒ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

13. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 
(เส้นทางหลังบ้านผู้ใหญ่
สมหวัง) ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 115.00 ม.  หนา 
0.15 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 115.00 ม.
หนา 0.15 ม.  

 250,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้้า หมู่ที่9 

เพ่ือป้องกันไม่ให้น้้า
ไหลเข้าสู่ไร่นาของ
เกษตรกรและกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ยามขาด
แคลน 

ก่อสร้างฝายกั้น
น้้า 1 แห่ง 

 150,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดความเสียหาย
ต่อพ้ืนที่
การเกษตรของ
เกษตรกร 

เพ่ือป้องกันไม่ให้
น้้าไหลเข้าสู่ไร่นา
ของเกษตรกร
และกักเก็บน้้าไว้
ใช้ยามขาดแคลน 

กองช่าง 

15. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน(เส้นทาง
ป้อมยามเก่า) หมู่ที่10 ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
1000.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1000.00 
ม. 

 350,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่11 
(เส้นทางรอบหมู่บ้าน) ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 98.00 
ม. หนา 0.15 ม.  
 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง5.00 ม. 
ยาว 98.00 ม.
หนา 0.15 ม.  
 
 

 270,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๒๓ 

 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

17. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
(เส้นทางกลางหมู่บ้าน) ขนาด
กว้าง 6.00 ม. ยาว 120.00 
ม. หนา 0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 400,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทาง
รอบบ้านนายสนั่น ธิมาศิ) หมู่
ที ่13 ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. หนา 0.15 
ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคสล.  ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ความยาวปีละ 
100.00 ม. 
 

 300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

19. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่14 
(เส้นทางรอบบ้าน) ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 
ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคสล.  ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ความยาวปีละ 
100.00 ม. 

 300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

 



๒๔ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

20. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่15 
(เส้นทางรอบบ้านทางทิศ
ตะวันออก) ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 400.00 ม. หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคสล. ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ความยาวปีละ 
100.00 ม. 

 300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

21. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน(เส้นทางรอบ
บ้านทางทิศตะวันออก)     
หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 250.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 250.00 ม. 

 150,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

22. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินยกระดับ ลง
ลูกรัง(เส้นทางหน้าบ้านนาง
ระพิน) หมู่ที ่16 ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 260.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน ยกระดับ
ลงลูกรัง กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
250.00 ม. 

 120,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

23. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง หมู่
ที่16 (เส้นทางรอบบ้านด้าน
ทิศตะวันออก) ขนาด กว้าง 
4.00 ม. ยาว 410.00 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน ลงลูกรัง 
หมู่ที ่16  หนา
0.60เมตร ยาว 
250.00 ม. 

 120,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
สะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๒๕ 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

24.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน ยกระดับ
(เส้นทางจากวัดป่า-ป่ายาง) 
หมู่ที ่17 ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 520.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน ยกระดับ 
ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 520.00 
ม. 
 

 200,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

25. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหิน
คลุก หมู่ที่17 (เส้นทางท้าย
บ้านไปหนองคูไชย) ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
3500.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนถนนลูกรัง 
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 ม. 
ยาวปีละ 
200.00 ม. 
 

 200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

26. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 
(เส้นทางเชื่อมถนนนิวซีแลนด์) 
ขนาดกว้าง4.00 ม. ยาว 
750.00 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  
 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริม ขนาดกว้าง
4.00 ม. หนา 
0.15 ม.ความ
ยาวปีละ 
150.00 ม. 

 360,000 
อบต. 

หนองแสง 

360,000 
อบต. 

หนองแสง 

360,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 



๒๖ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

27. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน ้า (เส้นทางหน้า
บ้านผู้ใหญ่อุทิศ-บ้านโนน
ท่อน) หมู่ที่ 20 ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคสล.พร้อม
วางท่อระบายน ้า 
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 100.00 ม.
หนา 0.15 ม. 

 300,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

28. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่21 
(เส้นทางไปชลประทาน) 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
1200.00 ม. หนา 0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคสล. หมู่ที่
21 ขนาดกว้าง 
5.00 ม. หนา 
0.15 ม. ความ
ยาวปีละ 
100.00 ม. 

 300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

29. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินยกระดับ หมู่
ที ่22 ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 830.00 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินยกระดับ 
ขนาดกว้าง 6.00 
ม. ยาว 830.00 
ม. 

 450,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

30. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุกหมู่ท่ี23 
(เส้นทางรอบหมู่บ้าน นาย
อาคม ช่างปั้น)ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 400.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน ลงหิน
คลุก ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 
400.00 ม. 

 300,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๒๗ 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

31. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่23 
ขนาดกว้าง5.00 ม. ยาว 
18.00 ม. หนา 0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่
23 ขนาดกว้าง
5.00 ม. ยาว 
18.00 ม. หนา 
0.15 ม 

 45,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

32. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที2่5 
(เส้นทางไปบ้าน ผอ.ขวัญชัย 
มะธุเลน) ขนาดกว้าง4.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 
ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม 
ความยาวปีละ 
100.00 ม.  
 

 240,000 
อบต. 

หนองแสง 

240,000 
อบต. 

หนองแสง 

240,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

33.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 26 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
130.00 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง5.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  
 

 390,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและมี
ความปลอดภัย
มากขึ น 

กองช่าง 



๒๘ 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

34.โครงการวางท่อระบาย
น ้าคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
27  ขนาด Ø 0.40 ม. 
ระยะทางรวมยาว 117.00 
ม.   

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ท่อระบายน ้า คสล.
ภายในหมู่บ้าน 
ขนาด Ø 0.40 ม. 
ระยะทางรวมยาว
117.00 ม.  

 130,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

35. โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 28 ขนาด Ø 
0.30 ระยะทางรวมยาว 
200.00เมตร (ข้างโรงเรียน
บ้านน้อยหัวงัว) 

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตชนิดผ่าซีก
ภายในหมู่บ้าน 
ขนาด Ø0.30 ม. 
ระยะทางรวมยาว 
376.00เมตร 

 80,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

36. โครงการวางท่อระบาย
น ้า คสล.ขนาด Ø 0.30 
(เส้นทางลาดยางกลาง
หมู่บ้าน) หมู่ที่24 ยาว 
200.00 ม. 
 

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า 
คสล.ขนาด Ø 0.30 
ยาว 200.00 ม. 

 250,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 



๒๙ 

 

37. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินยกระดับ หมู่
ที ่5 (เส้นทางหน้าบ้านอ.
คุณากรณ์)ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 100.00 ม. วางท่อ
ระบายน ้า คสล.ขนาด 0.40 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินยกระดับ 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 100.00 ม.วาง
ท่อระบายน ้า คสล.
ขนาด Ø 0.40 

 120,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

38. โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้า ขนาด กว้าง 0.40 
(เส้นทางข้างบ้านนายวีระ) 
หมู่ที่12 ยาวรวม 80.00 ม. 
 

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ทางระบายน ้า ขนาด 
กว้าง 0.40 หมู่ที ่
12 ยาวรวม 80.00 
ม. 

 100,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

39.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน 
อบต.หนองแสง ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 76.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
76.00 ม. หนา 
0.15 ม.  
 

 280,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและมี
ความปลอดภัย
มากขึ น 

กองช่าง 

40.โครงการก่อสร้างรั วรอบ 
อบต.หนองแสง ขนาดสูง 
2.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
พร้อมป้าย อบต.   

เพ่ือความเหมาะสม
และระเบียบ 
ปลอดภัย ของ
สถานที่ท้างาน  

รั วรอบ อบต.หนอง
แสง ขนาดสูง 2.00 
ม. ยาว 200.00 ม. 
พร้อมป้าย อบต. 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชน และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่
ท้าการ มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่
ท้าการ เห็นเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 



๓๐ 

 

 
 

ปลอดภัย 

41. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินยกระดับ หมู่
ที ่1 (เส้นทางหลังแมทช์ติว
เตอร์)ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ยาว500เมตร 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนดินยกระดับ หมู่
ที ่1 ขนาดกว้าง 
5.00 ม.ปีละความ
ยาว 250 เมตร 

  225,000 
อบต. 

หนองแสง 

225,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๓๑ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

42.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1(
เส้นทางหลังศูนย์เด็ก) ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 
ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่1 
ขนาดกว้าง5.00 
ม. ยาว 100.00 
ม. 

   300,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

43. โครงการวางท่อระบาย
น ้าริมถนน (เส้นทางหน้าบ้าน
นายชาญชัย-หน้ารีสอร์ท) หมู่
ที ่2 ยาว 300.00 ม. 
จ้านวน 2ข้างทาง 

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า
ริมถนน (เส้นทาง
หน้าบ้านนาย
ชาญชัย-หน้ารี
สอร์ท) หมู่ที่2 
ยาว 300.00 ม. 
จ้านวน2ข้างทาง 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

44.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุกหมู่ท่ี3 
(เส้นทางแยกบ้านอีหมัน-แยก
คอกหม)ูขนาดกว้าง5.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่1 
ขนาดกว้าง5.00 
ม. ความยาวปีละ 
100.00 ม. 

   150,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

45. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 (เส้นทาง
ไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3) 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง 
ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ความยาว 

  150,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๓๒ 

 

800.00 ม. 800.00 ม. 



๓๓ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562(บาท) 2563

(บาท) 
2564
(บาท) 

46.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
(เส้นทางเชื่อมหมู่บ้านงัวเจริญ
หมู่ที่28) ขนาดกว้าง4.00 ม. 
ยาว 1000.00 ม. หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่3 
(เส้นทางเชื่อม
หมู่บ้านงัวเจริญ
หมู่ที่28) ขนาด
กว้าง4.00 ม. 
ยาว 1000.00 
ม. หนา 0.15 ม.  

  2,400,000 

อบต. 
หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

47.  โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ขนาด Ø 
0.30 ระยะทางรวมยาว 
300.00เมตร 

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ท่อระบายน ้า
คอนกรีตชนิดผ่า
ซีกภายในหมู่บ้าน 
ขนาด Ø 0.30 
ระยะทางรวมยาว 
300.00เมตร 

  250,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

48.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 
(เส้นทางรอบหมู่บ้านด้านทิศ
ใต้คุ้มตะวันตก) ขนาดกว้าง
5.00 ม. ยาว 500.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.หมู่ที่6 
(เส้นทางรอบ
หมู่บ้านด้านทิศใต้
คุ้มตะวันตก) 
ขนาดกว้าง5.00 
ม. ยาว 500.00 
ม. หนา 0.15 ม.
ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม.   
 

   1,200,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๓๔ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

49.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
(เส้นทางด้านหลังบ้านนาย
บรรลุ  สืบสุนทร) ขนาดกว้าง
5.00 ม. ยาว 60.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง5.00 ม. ยาว 
60.00 ม. หนา 
0.15 ม.  

  200,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

50.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน โดยลงผิว
จราจรแอสฟัลติก(แบบโอเวอร์
เลย์)  ขนาดกว้าง6.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. หมู่ที่7 
(เส้นทางเข้าหมู่บ้าน) 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน โดยลงผิว
จราจรแอสฟัลติก
(แบบโอเวอร์เลย์)  
ขนาดกว้าง6.00 
ม.ยาว 500.00 ม.  

   1,000,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

51.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 
(เส้นทางไปวัดป่า) ขนาดกว้าง
4.00 ม. ยาว 500.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   
 
 

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที8่ 
(เส้นทางไปวัดป่า) 
ขนาดกว้าง4.00 
ม. ยาว 500.00 
ม. หนา 0.15 ม.
ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม.  

   1,200,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๓๕ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

52.โครงการขยายถนนดิน 
(เส้นทางทิศเหนือบ้าน)หมู่ท่ี 
8 ขนาดกว้าง4.00 ม. ยาว 
650.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ขยายถนนดิน 
(เส้นทางทิศเหนือ
บ้าน)หมู่ที่8ขนาด
กว้าง4.00 ม. ยาว 
650.00 ม. 

  350,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

53.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ถนนดิน
ยกระดับหมู่ที่ 9 ติดที่นา นาย
หลัด สุนทะวงศ์ ขนาดกว้าง
5.00 ม. ยาว 650.00 ม. 
ท่อวางท่อระบายน ้า ขนาด Ø 
0.40 ม. ยาว100เมตร 

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน ถนนดิน
ยกระดับ ขนาด
กว้าง5.00 ม. ยาว 
650.00 ม. ท่อ
วางท่อระบายน ้า 
ขนาด Ø 0.40 ม. 
ยาว100เมตร 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

54.โครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่9  

เพ่ือความสะดวกและ
แก้ไขปัญหาน ้าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
ไม่เพียงพอ 

ปรับปรุง  ซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่9 

   250,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

แก้ไขปัญหาน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค ไม่
เพียงพอ 

กองช่าง 

55.โครงการขยายถนน 
(เส้นทางรอบหมู่บ้าน)หมู่ที่10
ขนาดกว้าง4.00 ม. ยาว 
150.00 ม. 
 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ขยายถนน 
(เส้นทางรอบ
หมู่บ้าน)หมู่ที่10
ขนาดกว้าง4.00 
ม. ยาว 150.00 
ม. 

  150,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๓๖ 

 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562(บาท) 2563

(บาท) 
2564
(บาท) 

56.โครงการก่อสร้างฝายกั น
ล้าห้วยกระโดง หมู่ที่10ขนาด
กว้าง 10.00 ม. ยาว 25.00 
ม. 

เพ่ือป้องกันไม่ให้น ้า
ไหลเข้าสู่ไร่นาของ
เกษตรกรและกักเก็บ
น ้าไว้ใช้ยามขาด
แคลน 

ก่อสร้างฝายกั น
น ้า 1 แห่ง 

  150,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ลดความเสียหาย
ต่อพื นที่
การเกษตรของ
เกษตรกร 

เพ่ือป้องกันไม่ให้
น ้าไหลเข้าสู่ไร่นา
ของเกษตรกร
และกักเก็บน ้าไว้
ใช้ยามขาดแคลน 

กองช่าง 

57. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที1่1 (เส้นทางข้าง
โรงเรียน-ดอนปู่ตา) ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 
ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลงผิว
จราจรลูกรัง หมู่ที่
11 (เส้นทางข้าง
โรงเรียน-ดอน
ปู่ย่า) ยาว 
500.00 ม. 

  200,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

58. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุกหมู่ท่ี11 
(เส้นทางข้างโนนท่อน-เหล่า
ก้างปลา)ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
โดยลงผิวจราจร
ลูกรัง หินคลุกหมู่
ที่11 (เส้นทาง
ข้างโนนท่อน-
เหล่าก้างปลา)
ยาว 500.00 ม. 

   375,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๓๗ 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

59.โครงการขยายสะพาน ล้า
ห้วยท่อน ทางเข้าหมู่บ้านโนน
ท่อน หมู่ที่11 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ขยายสะพาน ล้า
ห้วยท่อน ทางเข้า
หมู่บ้านโนนท่อน 
หมู่ที่11 
 

   500,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

60. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุกหมู่ท่ี 12 
(เส้นทางไปกู่บ้านแดง)กว้าง5
เมตร ยาว 1000.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หิน
คลุก (เส้นทางไป
กู่บ้านแดง)กว้าง5
เมตร ยาว 
1000.00 ม. 

  750,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

61. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุกหมู่ที ่
12(เส้นทางหลังบ้านนายสถิต 
ศรีโพธิ์)กว้าง4.00เมตร ยาว 
210.00 ม. 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หิน
คลุก กว้าง4.00
เมตร ยาว 
210.00 ม. 
 

   150,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

 



๓๘ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

62.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่13 

เพ่ือความสะดวกและ
แก้ไขปัญหาน ้าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
ไม่เพียงพอ 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่13 1 แห่ง 

  3,000,000 

อบต. 
หนองแสง 

 ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

แก้ไขปัญหาน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค ไม่
เพียงพอ 

กองช่าง 

63.โครงการถนนลาดยาง
(เส้นทางจากหมู่บ้านบมทุ่ง-
ถนนนิวซีแลนด์) ยาว
1000.00เมตรกว้าง6เมตร 

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 

โครงการ
ถนนลาดยาง(ส้น
ทางจาก
หมู่บ้านบมทุ่ง-
ถนนนิวซีแลนด์) ) 
ยาว1000.00
เมตรกว้าง6เมตร 

   2,200,000
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

64.โครงการซ่อมแซม ขุด 
ลอก คู ล้าห้วยเสียว-ล้าห้วย
กุดบัว  หมู่ที่ 13 

-เพ่ือป้องกันไม่ให้น ้า
ไหลเข้าสู่ไร่นาของ
เกษตรกรและกักเก็บ
น ้าไว้ใช้ยามขาด
แคลนรวมถึงการ
แก้ปัญหาน ้าท่วมขัง 

ซ่อมแซม ขุด 
ลอก คู ล้าห้วย
เสียว-ล้าห้วยกุด
บัว 

  200,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ล้า คู คลอง มี
ความแข็งแรง 
และน ้าไหลได้ดี
ขึ น 

ล้า คู คลอง มี
ความแข็งแรง 
และน ้าไหลได้ดี
ขึ น 

กองช่าง 

65. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน ลงผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที1่4 (เส้นทางด้าน
ทิศเหนือ ฝั่งด้านทิศ
ตะวันออก)กว้าง5เมตร ยาว 
400.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน ลงผิว
จราจรลูกรัง กว้าง
5เมตร ยาว 
400.00 ม. 
 

  250,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๓๙ 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

66. โครงการถนนดินยกระดับ 
จากถนนลาดยางหมู่ที่14 
(เส้นทางที่นานายสัมฤทธิ์ คอง
สี-ที่นานายสุรเดช สุตภักดี)
ขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 
1000.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนดินยกระดับ 
จากถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง5.00
เมตร ยาว 
1000.00 ม. 

   500,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

67. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทาง
รอบหมู่บ้านทางทิศใต้) หมู่ที่
15 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
130.00 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
(เส้นทางรอบ
หมู่บ้านทางทิศ
ใต้) หมู่ที่15 
ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 130.00 
ม. หนา 0.15 ม.
ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. 

  400,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๔๐ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

69.  โครงการวางท่อระบาย
น ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่16  

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่16 

  250,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

70.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทาง
รอบสระไร่ข้าว-หนอง
สาธารณะ) หมู่ที่18 ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 250.00 
ม. หนา 0.15 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 

ก่อสร้างถนนคสล.  
ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 250.00 
ม. หนา 0.15 ม.  
 

   750,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

71. โครงการถนนหินคลุก 
จากถนนลาดยางหมู่ที่18 
(เส้นทางถนนลาดยางหนอง
ขาม-วัดบ้านเก่า)ขนาดกว้าง
4.00 ม.   ยาว 500.00 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนหินคลุก จาก
ถนนลาดยางหมู่ที่
18 (เส้นทาง
หนองขาม-วัด
บ้านเก่า)ขนาด

  450,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

68. โครงการ ปรับปรุง
ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 
 

-เพ่ือความสะดวก
และแก้ไขปัญหาน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค ไม่เพียงพอ 

โครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

   200,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

แก้ไขปัญหาน ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค ไม่
เพียงพอ 

กองช่าง 



๔๑ 

 

 
 
 
 

กว้าง4.00เมตร 
ม. ยาว 500.00 
ม. 
 

 



๔๒ 

 

 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

72. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หมู่ที่18 
(เส้นทางกระยอม-หนองแก)
กว้าง 3 เมตร ยาว 700.00 
ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง กว้าง
3เมตร ยาว 
700.00 ม. 

   150,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

73. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทาง
รับซื อของเก่า-โรงสีชุมชน) 
หมู่ที่19 ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 
ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  

  600,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

74. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที1่9 
(เส้นทางรอบวัด)กว้าง5เมตร 
ยาว 250.00 ม.  
 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 250.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

   750,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๔๓ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562(บาท) 2563

(บาท) 
2564
(บาท) 

75. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินยกระดับ หมู่
ที ่20 (เส้นทางนายค้าสี  สืบ
สุนทร-ไปกลางทุ่งนา) กว้าง 5 
เมตร ยาว 2000.00 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินยกระดับ
กว้าง5เมตร ยาว 
2000.00ม. 
 

   800,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
 

กองช่าง 

76.  โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
20 
 

เพ่ือป้องกันน ้าท่วม
ขังและความสะดวก
ในการคมนาคมของ
ประชาชน 

ทางระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่20 

  400,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

77. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุกหมู่ท่ี 21 
(เส้นทางประชาพัฒนา)กว้าง
5.00เมตร ยาว 1800.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก
หมู่ที่21 (เส้นทาง
ประชาพัฒนา)กว้าง
5.00เมตร ยาว 
1800.00 ม 

   1,500,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

78. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุกหมู่ท่ี 22 
(เส้นทางไปบ้านน ้าเกลี ยง)กว้าง
5.00เมตร ยาว 800.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุก
หมู่กว้าง5.00เมตร 
ยาว 800.00 ม 

   750,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๔๔ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

79. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 22 
(เส้นทางรอบวัด)กว้าง4เมตร 
ยาว 150.00 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  360,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

80. โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่23 ขนาด
Ø0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
200.00เมตร 

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตชนิดผ่า
ซีกภายในหมู่บ้าน 
ขนาดØ0.30 ม. 
ระยะทางรวมยาว 
200.00เมตร 

  150,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

81. โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่23 ขนาดØ1.00 ม. 
ระยะทางรวมยาว 150.00 
ม. (จากที่นาอ.ไพบูรย์-ครูไน-
ลงล้าห้วย) 
 

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่23 
ขนาดØ1.00 
ระยะทางรวมยาว 
150.00 ม. 

   300,000 
อบต. 

หนองแสง 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

82. โครงการท้าถนนดินโดย
ลงผิวจราจรลูกรัง หินคลุกหมู่
ที2่4 (เส้นทางนานางทวี-นาย
สุบรรณ์)กว้าง5เมตร ยาว 
900.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หิน
คลุก กว้าง5เมตร 
ยาว 900.00 ม. 

  400,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๔๕ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

83. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางบ้าน
นางนวน ปะติเพนัง-นายปรีชา 
ปะกิเสนัง) หมู่ที2่4 ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 
0.15 ม.  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน 

ถนนคสล. ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  
 
 

   420,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

84. โครงการท้าถนนดินโดยลง
ผิวจราจรลูกรัง หินคลุกหมู่ท่ี25 
(เส้นทางไปนาครูประยูร ปูรีรัง)
กว้าง4เมตร ยาว 600.00 ม. 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชน 

ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หิน
คลุกหมู่ท่ี25 
กว้าง4เมตร ยาว 
600.00 ม. 

  450,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

85. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางบ้าน
ครูพลาชัย ภูมิภักดิ์) หมู่ที่25  

เพ่ือความสะดวก
การคมนาคมของ
ในประชาชน 

ถนนคสล. ขนาด
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 265.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   800,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

86. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางรอบ
หมู่บ้านหลังบ้านนายสมบัติ) หมู่ที่
26 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
220.00 ม. หนา 0.15 ม.   

เพ่ือความสะดวก
การคมนาคมของ
ในประชาชน 

ถนนคสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 220.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ม.  

  530,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๔๖ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

87. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทาง
รอบหมู่บ้านหลังบ้านปลัด
สุพรรรณ) หมู่ที่26 ขนาด
กว้าง3.5 ม. ยาว 415.00 
ม. หนา 0.15 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง3.5 ม. ยาว 
415.00 ม. หนา 
0.15 ม. 
 

   870,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

88.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทาง
ข้างวัดจอกขวาง) หมู่ที่26 
ขนาดกว้าง4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
(เส้นทางข้างวัด
จอกขวาง) หมู่ที่
26 กว้าง4.00 
ม. ยาว 200.00 
ม. หนา 0.15 ม. 

   480,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

89. โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่27  

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ท่อระบายน ้า
คอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่27 
 

  250,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

90. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที2่7  
(เส้นทางข้างบ้านนายสุรพล) 
ขนาดกว้าง5.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
(เส้นทางภายใน
หมู่บ้าน)หมู่ที ่27 
 

   150,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 



๔๗ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562(บาท) 2563

(บาท) 
2564
(บาท) 

91.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทาง
บ้านนางราตรี-นางบังอร ชัย
ราช) หมู่ที่28 ขนาดกว้าง
2.50 ม. ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง2.50 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

  150,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

92. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุกหมู่ท่ี28 
(เส้นทางบ้านนางบังอร ชัย
ราช-บ้านนายบุญช่วย เรือง
บุญ)กว้าง2.50เมตร ยาว 
200.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หิน
คลุกหมู่ท่ี28 
กว้าง2.50เมตร 
ยาว 200.00 ม. 

  50,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

93.โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต(แบบโอเวอร์เลย์) 
หมู่ที่4,6,26 (เส้นทางไปบ้าน
จอกขวาง) ขนาดกว้าง5.00 
ม. ยาว 900.00 ม. หนา 
0.05 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง5.00 
ม. ยาว 900.00 
ม. หนา 0.05 ม. 

   1,450,000 

อบต. 
หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

 



๔๘ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562(บาท) 2563

(บาท) 
2564
(บาท) 

94.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทาง
กลางหมู่บ้าน) หมู่ที ่7,28 
ขนาดกว้าง6.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง6.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  360,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

95.โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่
ที1่2 (เส้นทางกลางหมู่บ้าน) 
ขนาดกว้าง6.00 ม. ยาว 
350.00 ม. หนา 0.05 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง6.00 
ม. ยาว 350.00 
ม. หนา 0.05 ม. 

  1,000,000 

อบต. 
หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

96.โครงการซ่อมแซมผิวจราจร
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(แบบโอเวอร์เลย์)หมู่ที่15  
(เส้นทางเข้าหมู่บ้าน) ขนาด
กว้าง5.00 ม. ยาว 500.00 
ม. หนา 0.05 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง5.00 
ม. ยาว 500.00 
ม. หนา 0.05 ม. 

  1,000,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

97. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หินคลุกหมู่ท่ี16 
(เส้นทางไปฝายล้าห้วยกุดน ้า
ใส)กว้าง5.00เมตร ยาว 
1500.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง หิน
คลุก กว้าง5.00
เมตร ยาว 
1500.00 ม. 

  1,000,000 
อบต. 

หนองแสง 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 



๔๙ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562(บาท) 2563

(บาท) 
 

98.โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต(แบบโอเวอร์เลย์) 
หมู่ที่17 (เส้นทางกลาง
หมู่บ้าน) หมู่ที่17 ขนาด
กว้าง8.00 ม. ยาว 100.00 
ม. หนา 0.05 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง8.00 
ม. ยาว 100.00 
ม. หนา 0.05 ม. 

  320,00
0 

อบต. 
หนองแสง 

กองชา่ง ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

99. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดย
ยกระดับหมู่ที่20,11 
(เส้นทางบ้านโพธิ์-โนนท่อน)
กว้าง6.00เมตร ยาว 
2000.00 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนนดินโดย
ยกระดับ กว้าง
6.00เมตร ยาว 
2000.00 ม. 

   1,500,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

 


