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ค ำน ำ 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบต.หนองแสง เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทาง
หนึ่งในการก าหนดจุดหมายและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งจะเน้นหนักในด้านใดบ้างในช่วง
ระยะเวลาสามปี  จ าเป็นต้องจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ก่อนเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าโดยมีการตรวจสอบ ทบทวน คัดเลือกแผนงาน/โครงการให้พร้อมที่จะน าไปจัดสรรงบประมาณ
และสามารถด าเนินการได ้
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบต.หนองแสง ฉบับนี้ ได้ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอน
และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 ทุกประการ 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี อบต.หนองแสง ฉบับนี้
จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ตลอดจนสามารถประหยัดทั้งเวลา  บุคลากรและงบประมาณได้เป็นอย่างดี  เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นโดยส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                                         ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

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

    1.1 ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ตั้งอยู่กลางอ าเภอวาปีปทุม โดยมีระยะห่างจาก 

อ าเภอวาปีปทุม 0.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม  
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนาและหนองไฮ 
ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ และโพธิ์ชัย 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลางและบ้านหวาย 

1.2 เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง มีเนื้อที่ทั้งหมด  36,796  ไร่ หรือประมาณ 

58.87 ตร.กม. 

๑.3 ภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง เป็นที่ราบสลับกับดอน โดยมี 

ป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการเลี้ยงสัตว์ 
 
 2. ด้านการเมืองการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีจ านวนหมู่บ้าน 
ทั้งหมด  28 หมู่บ้าน ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลเต็มทุกหมู่บ้าน จ านวน 22 หมู่บ้าน ดังนี้ 

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

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

หมู่ที่  13 บ้านบมทุ่ง   หมู่ที่  24  บ้านดอนบมพัฒนา 
 หมู่ที่  14 บ้านปลาบู่   หมู่ที่  26  บ้านจอกขวางเหนือ 
 หมู่ที่  15 บ้านโสกยาง   หมู่ที่  27  บ้านเดิ่นค า 
 หมู่ที่  16 บ้านหนองเดิ่น   หมู่ที่  28  บ้านงัวเจริญ 
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  และเป็นหมู่บ้านที่มีเขตการปกครองคาบเกี่ยวกับเขตเทศบาลต าบลหนองแสงบางส่วน จ านวน 6  หมู่บ้าน
ดังนี้ 

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

 3.  ประชากร 
อบต.หนองแสงมี   4,120   ครัวเรือน ประชากร  15,923 คน  แยกเป็น    
 ชาย 7,945 คน 
 หญิง 7,978 คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย    270.05  คน/ ตร.กม. 
 

 4.  สภาพสังคม 
๓.1  การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา                       8  แห่ง 
-  โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา                    1  แห่ง 
-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน        28  แห่ง 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองแสง       1  แห่ง 
-   โรงเรียนอนุบาล อบต. หนองแสง   1  แห่ง 
 

4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด           16   แห่ง 
-  ส านักสงฆ์                                   4   แห่ง 
-  โบสถ ์ศาสนาคริตส์             1   แห่ง 
 

4.3  การสาธารณสุข             
-  อัตราการมีและใช้ส้วม        ร้อยละ  100 
-  โรงพยาบาล                                 1  แห่ง 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล        1  แห่ง 

 
 5.  การบริการพื้นฐาน 

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

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

5.๒ การโทรคมนาคม 
-  โทรศัพท์สาธารณะ         23  ตู้ 
-  สถานีวิทยุชุมชน              3  แห่ง 

5.๓  การไฟฟ้า 
-  ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้       28  หมู่บ้าน 

  
 6.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

        ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านาปี โดยมีการปลูกท้ังข้าวเหนียว ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่  กข 6 และ
ข้าวเจ้าหอมมะลิ 105   นอกจากนั้นมีการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่
พ้ืนบ้านและเป็ด เป็นต้น จะมีการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน  อาชีพเสริมอีกอย่างที่มี
ความส าคัญ คือการ ปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งมีการจ าหน่ายในพ้ืนที่ หมู่บ้านที่มีการปลูกผักมาก ได้แก่ บ้านโสก
ยาง บ้านหนองคูไชย   บ้านไชยทอง และบ้านหนองขาม  อีกอาชีพที่มีความส าคัญคือการรับจ้างทั่วไป โดยมี
ทั้งการรับจ้างในพ้ืนที่อ าเภอวาปี และต่างพ้ืนที่  นองจากนั้นยังมีอาชีพค้าขายและร้านค้าให้บริการต่าง ๆบ้าง 
เช่น ร้านขายของช า และสถานประกอบการธุรกิจต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในหมู่บ้านที่มีเขตติดต่อกับ
เทศบาลต าบลหนองแสง โดยมีธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงดังนี้ 
   -  โรงแรม                             8  แห่ง 
   -  โรงท าขนมจีน                             2  แห่ง 
   -  ปั๊มน้ ามัน                                            ๓  แห่ง 
   -  ปั๊มแก๊ส แอลพีจี         ๑  แห่ง 
   -  โรงสีขนาดใหญ่                            3  แห่ง 

-  โรงสีขนาดกลาง                            5  แห่ง 
-  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                                   21  แห่ง 
-  โรงน้ าแข็ง                             1  แห่ง 
-  สถานประกอบการรับชื้อของเก่า                          1  แห่ง 
-  สถานประกอบการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์            4   แห่ง 
-  ลักษณะประกอบการอาหาร-สะสมอาหาร            49   แห่ง 
-  ลักษณะประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     ๑๑๑  แห่ง 
-  สถานประกอบการซื้อ-ขายข้าว                          4   แห่ง 
-  สถานประกอบการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง                8   แห่ง 
-  ร้านค้า                            134   แห่ง 
-  ห้องเช่า                                                    13   แห่ง 
-  สถานที่ผลิตน้ าดื่ม                                          1   แห่ง  
-  สถานที่จ าหน่ายรถไถนา-รถแทรกเตอร์                 2   แห่ง 
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 7. แหล่งน้ า 
7.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

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

และเพ่ือท าการเกษตรไม่เพียงพอ 
7.2 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

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

 8. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงนับถือศาสนาพุทธ  
และมีประเพณีวัฒนธรรมเหมือนชาวอีสานทั่วไปคือ มีประเพณีการปฏิบัติตาม ฮีต 12 ซึ่งเป็นประเพณี 12 
เดือนของชาวอีสาน ส่วนประเพณีท่ีเป็นประเพณีส าคัญของต าบลหนองแสงได้แก่ 

        8.1  ประเพณีนมัสการพระธาตุบ้านแดงและสรงพระนาคปรกกู่บ้านแดง  
 ประเพณีนมัสการพระธาตุบ้านแดงและสรงพระนาคปรกกู่บ้านแดง  เป็นประเพณีส าคัญที่สืบทอดกัน
มาของชาวบ้านแดง หมู่บ้านใกล้เคียงและชาวอ าเภอวาปี โดยจะจัดขึ้น ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 ของทุกปี 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงร่วมกับชาวบ้านแดงร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

        8.2 ประเพณีงานออนซอนกลองยาว ชาววาปี  
 ประเพณีงานออนซอนกลองยาว ชาววาปี เป็นประเพณีประจ าของอ าเภอวาปี ที่ทุกต าบลในอ าเภอ
วาปีจัดขึ้นร่วมกันและถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และส าคัญที่สุดของอ าเภอวาปีปทุม  
  
 9. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ คือป่าโคกอีหลู่, ล าน้ าเสียว, ป่าโคกใหญ่,เกลือสินเธาว์ 

 
     10.  ข้อมูลอ่ืน ๆ  
  10.1 มวลชนจัดตั้ง 

ลูกเสือชาวบ้าน  3  รุ่น   จ านวน     640   คน  
กองทุนหมู่บ้าน     จ านวน        28   กลุ่ม 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน     จ านวน        15   กลุ่ม 
อปพร. 2 รุ่น               จ านวน      130   คน 
กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวน   28   คน 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแสง จ านวน 1 กลุ่ม 
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10.2   การรวมกลุ่มของประชาชน 
จ านวนกลุ่มทุกประเภท   68 กลุ่มแยกประเภทกลุ่ม 
  -  กลุ่มอาชีพ    28 กลุ่ม 
  -  กลุ่มออมทรัพย์   20 กลุ่ม 
  -  กลุ่มอ่ืน ๆ    20 กลุ่ม 

 
10.3  จ านวนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง มีบุคลากร ทั้งสิ้นจ านวน    77       คน แบ่งเป็น 
 (1) พนักงานส่วนต าบล  จ านวน    32       คน 
 (2)  พนักงานจ้าง  จ านวน    45       คน 
 

      10.4 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ประจ าปีงบประมาณ  2558  ตั้งไว้  69,960,000.00 บาท รับจริง จ านวน  

67,791,578.91 บาท แยกเป็น  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองและรายได้จากทุน  
1,026,134.01  บาท รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้   27,164757.90  บาท เงินรายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุน  19,663,759.00  บาท เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ 1,154,551.00  เงินรายได้ที่
รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ 19,936,928.00  บาท  
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ส่วนที่  2 
                            ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงที่ผ่านมา 

แผนพัฒนา อบต.สี่ปีเป็นแผนทีจ่ะต้องมีความต่อเนื่องจากการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี การวางแผนพัฒนาถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ อบต. ด าเนินการพัฒนาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ  

1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

- ตลาดรองรับสินค้าการเกษตรไม่เพียงพอ 
- ขาดงบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพท่ี

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

ธรรมชาติตื้นเขินกักเก็บน้ าได้น้อย 

- จัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 
- จัดหางบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่าง 

ต่อเนื่อง 
- จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีให้ประชาชน 
- จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการประกอบ  

อาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- อบรมให้ความรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปัญหา
ด้านสังคม 

- ปัญหาเยาวชนมั่วสุมทะเลาะวิวาทดื่มเหล้า 
ไม่สนใจการเรียนไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง 

- ปัญหาการเล่นพนัน ยาเสพติดและปัญหา
หนี้สิน 
- ครอบครัวขาดความอบอุ่น ไปท างานต่างถิ่น 
- เยาวชนชอบเลียนแบบและมีค่านิยมที่ผิด 

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

3.  ปัญหา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ    สะพานแคบช ารุดขาดการบ ารุงรักษา 

-  - ไม่มีท่อระบายน้ าและร่องระบายน้ าท าให้น้ า
ท่วมขังในหมู่บ้านท าให้เกิดลูกน้ ายุงลาย 

-   - การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและแสง
สว่างในหมู่บ้านไม่ทั่วถึงและช ารุด 

-  - ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และต าบลช ารุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อการคมนาคมไม่สะดวก 

-   - คันดินล าห้วยขาดท าให้น้ าไหลเข้าท่วมไร่
นา 

- ให้มีการสร้าง บ ารุง ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน    
 จัดวางท่อและร่องระบายน้ าอย่างทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและไฟฟ้าแสง
สว่างในหมู่บ้านให้ทั่วถึง จัดหางบซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างที่ช ารุด 

-  ก่อสร้างถนนในหมู่บ้านเป็นถนน คสล.ทั้งหมด 
- จัดสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบล   
 ให้การสัญจรไปมาสะดวก 

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

- แหล่งน้ าตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นตื้นเขิน
กักเก็บน้ าได้น้อยน้ าบริโภค-อุปโภคไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  

- ระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค
ยังไม่ทั่วถึง 

 

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

5.ปัญหา
ด้าน
สาธารณสุข 

- น้ าท่วมขังท าให้เกิดโรคระบาด ไข้เลือดออก
ลูกน้ ายุงลาย 

- สภาพมลภาวะเป็นพิษเนื่องจากการทิ้งขยะ
ของเทศบาลต าบลหนองแสง 

- ถังขยะมีไม่เพียงพอ 

  - รณรงค์ป้องกันในการก าจัดลูกน้ ายุงลายและพ่น  
หมอกควันอย่างต่อเนื่อง 

- รณรงค์และด าเนินการจัดการลดขยะในชุมชน 
- - จัดหาถังขยะให้กับชุมชน 

6.  ปัญหา
ด้าน
การเมือง,
การบริหาร 

- ให้การบริการประชาชนนอกสถานที่ไม่ทั่วถึง  
และขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง 
- ที่ดินสาธารณะถูกบุกรุก 
- ไม่มีลานกีฬาและอุปกรณ์ในการออกก าลัง
กาย 
- การจัดเก็บภาษียังไม่ครอบคลุม 

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

7. ปัญหา
ด้าน
การศึกษา
,ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

- จัดกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาลูกหลาน 
 และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดี   

- เพ่ิมบุคลากรทางการศึกษาและจัดฝึกอบรม 
- ประสานกับผู้ปกครองและครูอาจารย์ 
- ก่อสร้างอาคารเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
- จัดท าศูนย์เรียนรู้ชุมชน ฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตกับ
นักเรียนและประชาชนทั่วไป 

8. ปัญหา
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

- น้ าและดินเค็มไม่เหมาะแก่การเพราะปลูก                                               
- การบุกรุกที่สาธารณะและตัดไม้ท าลายป่า 
- ประชาชนในพื้นท่ีทิ้งขยะในที่ชุมชนและในที่ 
สาธารณะ   
- ขาดพันธุ์ไม้เพ่ือปลูกป่าทดแทนในที่สาธารณะ 

- จัดหาและส่งเสริมพันธุ์พืชที่เหมาะกับสภาพดิน 
- จัดหาถังขยะและ รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะในชุมชน
และท่ีสาธารณะ 
 - จัดหาพันธุ์ไม้เพ่ือปลูกป่าทดแทนในท่ี
สาธารณะ 
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2.  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1 การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม โดยการปลูกผักปลอดสาร และจัดตลาดรองรับผลผลิต 
- จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
- จัดอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนเยาวชนและกลุ่มสตรีในการจัดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
- จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
- จัดอบรม ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ และความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร 
- จัดให้มีศูนย์เรียนรู้การเกษตรประจ าต าบล 
- จัดตั้งกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว 
- จัดอบรมให้ความรู้ และแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยและน้ าหมักอินทรีย์ 
1.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน ฝึกอบรมให้ความรู้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เยาวชน 
- ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่ายปกครอง 
- ให้ความรู้ สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
- ส่งเสริมให้เยาวชนออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา - จัดค่ายพัฒนาผู้น าเยาวชน 
- รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและสิ่งให้โทษแก่เยาวชน 
- จัดให้มีการส่งเสริมงานประชาคมต าบลเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของ      
ชุมชน,ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
- จัดอบรม อปพร. 
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว 
- จัดกิจกรรม ออมวันละบาท 
- ส่งเสริมให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
- ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สนใจ คนพิการ และผู้สูงอายุ 
- ซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
- จัดเบี้ยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 

1.3 ผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้การได้ในสภาพที่ดีท าให้การได้ คมนาคมได้

สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ภายในต าบล  และระหว่างต าบล  
- จัดติดตั้งไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและส่งเสริมการติดตั้งไฟฟ้าและมีไฟกระพริบเตือน

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

อบต.หนองแสง 
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- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านและประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
- ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ ถนน อย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายและจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน 
- รณรงค์การขับข่ีปลอดภัย และมีการตั้งศูนย์อ านวยในการเดินทางช่วงเทศกาล 

 
1.6 ผลการด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
- จัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลอย่างต่อเนื่อง 
- จัดให้มี อบต.สัญจรนายกพบประชาชน  
- จดัอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้รู้จัก แนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

เพ่ือจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน 
- จัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแก่ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนต าบล 
- บริการและอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีอากรทั้งในและนอกสถานที่ 

 
1.7 ผลการด าเนินงานด้านการศกึษา,ศาสนาและวัฒนธรรม 
- จัดหาสื่ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
- ส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แสง 
- จัดให้มีกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในต าบล เช่น งานวันเด็ก 
- ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมรวมทั้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมให้คงอยู่

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

เป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครอง 
1.8 ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ให้มีการปลูกต้นไม้ตามพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบล 
- สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี 
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ส่วนที่  3 
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

--------------------------------------------------- 
 
 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 (1) การพัฒนาภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 
และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการยอมรับจากนาๆ 
ประเทศทั่วโลก ว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง 

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

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

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

   -  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 
 4. เงื่อนไข  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
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  -  เงื่อนไขความรู้: ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

  - เงื่อนไขคุณธรรม: ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

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

 (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ 
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
(1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน 
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 3 เป้าหมาย 
  3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
  3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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  แนวทางการพัฒนา 

 1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
 4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 (3) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
  3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ ประชาชน  
  6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
   8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนาและ
นวัตกรรม  
  9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 (4) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ”์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็ง
และแข่งขันได้ 
 

1.1  เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 

2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคน 
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 
 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และจังหวัดที่รับผิดชอบ 
ของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 

 
เป้าประสงค์ 

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

1.1  เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด 
(GPP) 

1.1.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด (GPP) 

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

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

2.1 สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาคนให้เป็นคน
ดีมีคุณภาพ 

2.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานและ
มีงานท า 
2.1.2 จ านวนผู้เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และใช้นวัตกรรมในการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น  

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

1. มหาสารคาม 
2. มหาสารคาม 
3. ร้อยเอ็ด 
 

3.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ 

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

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

1. ขอนแก่น 
2. ขอนแก่น 
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 (5) แผนพัฒนาจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ( พ.ศ.2557-2560 ) ฉบับทบทวน 
 2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจจังหวัดมหาสารคาม 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดมหาสารคาม “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลาง 
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

2.2 เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ จึงมีการก าหนดเป้าประสงค์ท่ีส าคัญไว้ ดังนี้ 

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

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้จึงได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้า 

เกษตรและอาหารคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 

วัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็น 

ศูนย์กลา งบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

  
  
 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 

วิสัยทัศน์  : “ท้องถิ่นมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล ประชาชนเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย สังคม
เข้มแข็ง รู้เท่าทัน พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” 

พันธกิจ 
๑.พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้มีความพร้อมต่อประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาท้องถิ่น 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม อยู่รอด

ปลอดภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพสังคม ชุมชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๓. ส่งเสริมการผลิตและบริการ บนพื้นฐานขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

พร้อมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ รวมถึงอนุรักษ์คุ้มครองโบราณสถาน สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 
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4.พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนหน่วยงาน
และบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการการศึกษา รวมถึงการบริการทางการศึกษาท้องถิ่น 
2.พัฒนาผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
3.สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรอมอาชีพ 
2.เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม ชุมชน 
3.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร 
2.พัฒนาและปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่

ส าคัญรวมถึงร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.สนับสนุนและส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 

1.เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการท างาน 
2.เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ 
3.สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
(1) วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

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

28 
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  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

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

  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

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

  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

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

  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

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

  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

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

 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 
 

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

W1 การมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้
เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่น 

S2  เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบ
ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

W2 บริการหารงานบุคคลเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร 
ท าให้ เป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบต่างตอบแทน  
 

S3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจึง
สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้เร็ว 

W 3 โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
ขาดประสิทธิภาพ 

S4 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาได้ภายใต้กรอบกฎหมาย 

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

S5 มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงานพร้อมใช้งานท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

W5 ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเสี่ยงต่อการ
ตัดสินใจผิดพลาด 

S6 ระบบการท างานในองค์กรมีการเรียกประชุม
พนักงานเพ่ือแจ้งให้ทราบเรื่องต่างๆ และติดตามผลการ
ท างานของแต่ละส่วนเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันประจ า 
ทุกเดือน 

 

S7 มีการท างานโครงการหลักประกันสุขภาพต าบล
ร่วมกันกับโรงพยาบาลวาปีปทุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 3. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 

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

T1 องค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณรายได้มีจ านวน
น้อย แต่ความต้องการของประชาชนมีมากท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม 

O2  เป็นองค์กรทีมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนอย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

T2 มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การ
ด าเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ไม่เต็มที่ 

O3 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าว   

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

O4 เป็นแหล่งพืชปลูกผักเพ่ือจ าหน่ายของอ าเภอวาปี
ปทุม 

T4 ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาหนี้สินรายรับไม่
เพียงพอกับรายจ่าย 

O5 มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

T5 ประชาชนขาดความรู้ในการบริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพและการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง 

O6 มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกัน
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

T6 ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT ในการ
ให้บริการประชาชนแบบ one stop service 

O7 มีถนนสายหลักเชื่อมหลายอ าเภอ และถนนเชื่อม
จังหวัดผ่านต าบลหนองแสง 

T7 ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการร่วมคิด ร่วมท าร่วม
แก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้าน 

O8 เป็นที่ตั้งของแหล่งรับซื้อสินค้าการเกษตร  T8 การลงทุนด้านการผลิตสินค้าเกษตรสูงขึ้น ทั้งด้าน
แรงงานและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเนื่องจากโรคระบาด
พืชและแมลงศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น 

 T9มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานเข้าสู่ภาคโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้นท าให้แรงงานที่เหลือใน
พ้ืนที่ด้อยคุณภาพ 
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 4. ผลการวิเคราะห์ SWOT จึงก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง ดังนี้ 
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
  วิสัยทัศน์ (Vision)  : “พัฒนาคุณภาพชีวิต     พิชิตความยากจน  
                ชุมชนเข็มแข็ง       มีส่วนร่วมทางการเมือง ”  
 

 พันธกิจ (Mission) 

      1.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอด จน
การเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ส่งเสริม
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน  

  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตให้เป็นแบบอินทรีย์  ส่งเสริมปรับปรุงและ
พัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เกษตรกรในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  
ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง  

  3. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็น
เลิศ  พัฒนาโรงเรียน อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอน
ภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญา ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี 

 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้  สนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมและการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน  

 5.  ส่งเสริมกิจกรรมการควบคุมป้องกันโรค  โดยสนับสนุนการท างานของอาสาสมัครสารณสุข ( อส
ม.) ออกบริการตรวจ รักษาสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ บริหารจัดการขยะใน
พ้ืนที่อย่างยั่งยืน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าสาธารณะเดิม ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในพื้นที่ 

  6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการสัญจรแก่ประชาชน โดยก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนให้
สะดวกในการสัญจรได้ตลอดทั้งปี  การก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบาย
น้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ  ขยายเขตไฟฟ้าพ้ืนฐาน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  
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วัตถุประสงค์(Objective) 
1.เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนให้ทันสมัย เส้นทาง

การขนส่งสินค้าเศรษฐกิจสะดวก รวดเร็ว รวมถึง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็ง
ของสินค้าเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

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

ท างานกันแบบบูรณาการ 
 

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

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

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPI) 
1.ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ด าเนินการจริงต่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

ในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือจ านวนที่เพ่ิมขึ้นของเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรพืชเศรษฐกิจ 

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

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

หนองแสง 
 

 
 
 
 
 
 
 



22 
 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 4.1 ยุทธศาสตร์และแผนงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและรายละเอียดแผนงานตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
ทั้ง  6  ยุทธศาสตร์  มีดังนี้ 

 (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  1.1 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม 
สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานลูกจ้าง  ซึ่ง เป็นทรัพยากร
บุคคลอันส าคัญของต าบลหนองแสง พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมี
มาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการ
ให้บริการ    เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

1.2 งานส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน      ที่ด าเนินกิจกรรม 
และโครงการต่างๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   เพ่ือพัฒนายกระดับ
การขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

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

  (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

 2.1 งานส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่ท านาและปลูกพืชผักปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตให้เป็นแบบ
อินทรีย์   โดยให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการท าเกษตรแบบอินทรีย์  สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต รวมถึงรับซื้อพืชผัก
อินทรีย์กับเกษตรกรในราคาประกันและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์กับผู้บริโภค  

2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือแจกจ่าย
แก่เกษตรกรผู้สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์และรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืนในราคาดี และจัดให้มีการกระจายพันธุ์ข้าวดีแก่
เกษตรกรในต าบลหนองแสง 

2.3 งานจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เกษตรกรในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  ได้แก่ การขุดสระในไร่นา 
ขุดลอกล าห้วย หนอง ล าน้ า ให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี 
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 2.4 งานให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว โค กระบือ โดยการ ฉีดวัคซีน ป้องกันรักษา
โรค และบริการผสมเทียม แก่เกษตรกรในต าบลหนองแสง 

  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

          3.1  งานสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็น
เลิศ  เน้นให้เด็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา โดยให้มีการพัฒนาทั้งทางด้าน   
บุคลกรผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ส่งอ านวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างครบถ้วน 

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

3.3  งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีประจ าทุกหมู่บ้าน 

3.3  งานสนับสนุน  ส่งเสริม รกัษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่  

 (4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

          4.1 งานส่งเสริม  สนับสนุน  อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ 
ผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและ
ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

          4.2  งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้โอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพแก่ ผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาส   

 4.3  งานจัดให้มีศูนย์ดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและบกพร่องทางการเรียนรู้ของต าบล 
 4.4  งานส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ

เยาวชน ตลอดจนการดึงพลังของเยาวชนให้เข้ามามีส่วนในการท ากิจกรรมการพัฒนาในชุมชน 

 (5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          5.1 งานส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยการส่งกิจกรรมการ
ออกก าลังกายตามเหมาะสมของเพศ วัย และความถนัดของแต่ละพ้ืนที่และบุคคล 

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

5.4 งานบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ การน าขยะมาสร้างรายได้ โดย
ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนขยะหมู่บ้าน และกองทุนขยะต าบล 

5.5 งานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าสาธารณะเดิม ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในพ้ืนที่ 

5.6 งานสนับสนุนและด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ 

5.7  งานสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองแสง 

  (6) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  6.1 งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน ให้ครบและสะดวกใน
การสัญจรได้ตลอดทั้งปีทุกเส้นทาง  

6.2 งานเสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน โดยการก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 

6.3 งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนลาดยางในพ้ืนที่ ให้สะดวกในการสัญจรได้ตลอดทั้งปี
ทุกเส้นทาง  

6.4  งานการขยายเขตไฟฟ้าพ้ืนฐาน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

 

( ผ.01  ) 

 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

                     



 
 

๒๕ 

  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

 ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานแก่
พนักงาน 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานและเชื่อม
ความสามัคคีแก่
พนักงาน พนักงานจ้าง 

- พนักงาน พนักงาน
จ้าง และคณะผู้บริหาร 
ทุกคน 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 
 

300,000
อบต.หนอง

แสง 
 

การท างานบริการ
ประชาชนดีขึ้น 

- มีความเป็น
เอกภาพในการ
ท างานของมี
ประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

2.โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

- เพ่ือเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับท้องถิ่น 
 

-ในเขตพ้ืนที่ทั้ง 28 
หมู่บ้าน 

500,000 
อบต.หนอง

แสง 

500,000 
อบต.หนอง

แสง 

- - มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 

- มีการจัดเก็บ
ภาษีท่ีถูกต้องและ
เป็นธรรม 
 

กองการ
คลัง 

3.โครงการเพ่ิม
วิสัยทัศน์การ
ท างาน แก่สมาชิก
อบต. ผู้บริหาร 
และพนักงาน 

- เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ใน
การท างาน แก่สมาชิก
อบต. ผู้บริหาร และ
พนักงาน 

- ส.อบต. คณะ
ผู้บริหารพนักงานและ
พนักงานจ้าง  130 
คน 

400,000 
อบต.หนอง

แสง 

400,000 
อบต.หนอง

แสง 

400,000 
อบต.หนอง

แสง 

400,000 
อบต.หนอง

แสง 

มีการปรับปรุงการ
ท างาน 

เกิดการริเริ่มงาน
พัฒนาที่
สร้างสรรค์ในการ
ท างาน 

ส านักปลัด 

 



 
 

๒๖ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4.โครงการจัด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้านประชาคม
ต าบลและ
ปรับปรุงทบทวน
แผนชุมชน 

เพ่ือได้สภาพปัญหา
และแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ตรงกับ
ความต้องการที่แท้จริง 

- จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน และเวที
ประชาคมต าบล  
1 ครั้ง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

แก้ปัญหาตรงความ
ต้องการประชาชน 

การท างานของ 
อบต.แก้ไขปัญหา
ได้ตรงกับความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

5. อุดหนุนอ าเภอ
จัดงานรัฐพิธี 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีของทาง
ราชการ 

ประชาชนในพื้นท่ีได้
เข้าร่วมในการจัดงาน
รัฐพิธีที่ส าคัญ 

3,000 
อบต.หนอง

แสง 

3,000 
อบต.หนอง

แสง 

3,000 
อบต.หนอง

แสง 

3,000 
อบต.หนอง

แสง 

ข้าราชการและ
ประชาชนเข้า
ร่วมงานรัฐพิธีส าคัญ 

เป็นการร่วมจัด
งานวันส าคัญของ
ทางราชการระดับ
อ าเภอ 

ส านักปลัด 

6. โครงการ
ฝึกอบรม  
อปพร. และให้
ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับสาธารณ
ภัย   

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ  
อปพร. 
ใหรู้้วิธีการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

100  คน 200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วเมื่อเกิดภัย 

มี อปพร.สามารถ
ปฏิบัติและ
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

งาน
ป้องกนัฯ 

7.โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และ
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นจุดตรวจและ
ให้บริการประชาชน  
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
และอ านวยความ
สะดวกช่วงเทศกาล 

  - ประชาชนประมาณ 
12,000คน (ตาม
ทะเบียนบ้าน)  

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

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

งาน
ป้องกันฯ 



 
 

๒๗ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

8.โครงการจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันภัยทั้งต าบล 

400,000 
อบต.หนอง

แสง 

400,000 
อบต.หนอง

แสง 

400,000 
อบต.หนอง

แสง 

400,000 
อบต.หนอง

แสง 

อุบัติเหตุลดลง ลดความเสียหาย
และป้องกันเหตุ
ภัยพิบัต ิ

งาน
ป้องกันฯ 

9.โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชุมชน
และสถานศึกษา  

-เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน นักเรียน
นักศึกษาในการป้องกัน
และลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

- มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่
น้อยกว่า 250 คน   
 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

อุบัติเหตุลดลง การสุญเสียชีวิต
และทรัพย์สินจาก
การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

งาน
ป้องกันฯ 

10. อุดหนุน
เทศบาลต าบล
วาปีปทุมโครงการ
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

- เพ่ือเป็นจุดศูนย์กลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง 
- เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

อุดหนุนงบประมาณทั้ง 
15 ต าบล 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

กองการ
คลัง 

11.โครงการ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาของยา
เสพติดของต าบล
หนองแสง 

เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

ประชาชนและกลุ่ม
เสี่ยงมีความรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติด 200 คน 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

ประชาชน กลุ่ม
เสี่ยงไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

 

 

 



 
 

๒๘ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

12. โครงการ
จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือ
วางแผนการ
พัฒนา 

เพ่ือน าข้อมูลใปใช้ใน
การวางแผนพัฒนา
และการจัดเก็บรายได้
ของ อบต. 

หมู่บ้านทั้ง 28 
หมู่บ้าน 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

วางแผนตรงความ
ต้องการของ
ประชาชน 

มีการวางแผนที่
ตรงความต้องการ
และสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ตรง
กับความเป็นจริง 

ส านักปลัด 

13. อุดหนุน
อ าเภอวาปีใน
กิจกรรมบริจาค
โลหิต 

เพ่ืออุดหนุนอ าเภอใน
กิจกรรมการบริจาค
โลหิตของอ าเภอวาปี
ปทุม 

อุดหนุนอ าเภอ 1 ครั้ง 3,000 
อบต.หนอง

แสง 

3,000 
อบต.หนอง

แสง 

3,000 
อบต.หนอง

แสง 

3,000 
อบต.หนอง

แสง 

ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนที่มา
บริจาคโลหิต
ได้รับความ
สะดวก 

ส านักปลัด 

14.โครงการให้
ความรู้แก่
ประชาชน
เกี่ยวกับสาธารณ
ภัย 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัย 
การป้องกันและลด
ความสูญเสียจากภัย
ต่าง ๆ 

ให้ความรู้แก่ประชาชน
อย่างน้อย ปีละ 100 
คน 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

อุบัติเหตุลดลง ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัย การ
ป้องกันและลด
ความสูญเสียจาก
ภัยต่าง ๆ 

งาน
ป้องกันฯ 

15. อุดหนุน 
อ าเภอวาปีปทุม
โครงการป้องกัน
แก้ไขยาเสพติด 

เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

ประชาชนและกลุ่ม
เสี่ยงมีความรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติด 

25,000 
อบต.หนอง

แสง 

25,000 
อบต.หนอง

แสง 

25,000 
อบต.หนอง

แสง 

25,000 
อบต.หนอง

แสง 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

ประชาชน กลุ่ม
เสี่ยงไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

 

 

 



 
 

๒๙ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

16. โครงการ
รังวัดและ
ตรวจสอบที่ดิน
สาธารณะในเขต
ต าบลหนองแสง 

เพ่ือจัดท าแนวเขตที่สา
ธารณในพ้ืนที่ต าบลให้
มีความถูกต้องชัดเจน 

มีการรังวัดที่ดินสา
ธารณ ปีละ 2 แปลง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

ลดการบุกรุกที่
สาธารณะ 

แนวเขตท่ีสา
ธารณมีความ
ถูกต้องชัดเจน ไม่
เกิดการบุกรุก 

ส านักปลัด 

17.โครงการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอา
เชี่ยน 

เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศของ
ผู้บริหาร พนักงาน 
พนักงานจ้างเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเชี่ยน 

ผู้บริหาร พนักงาน 
พนักงานจ้าง จ านวน 
60 คน 

80,000 
อบต.หนอง

แสง 

80,000 
อบต.หนอง

แสง 

80,000 
อบต.หนอง

แสง 

80,000 
อบต.หนอง

แสง 

มีความรู้เบื่องต้นใน
การสือสาร
ภาษาอังกฤษ 

ผู้บริหาร 
พนักงาน 
พนักงานจ้าง มี
ความสามารถ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นได้ 

ส านักปลัด 

18. โครงการ
ประเมินผล
แผนการ
ด าเนินงานและ
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชนในรอบ
ปี 

เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานและความ
พึงพอใจของประชาชน
ในรอบปีที่ผ่านมา 

ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

รับทราบแนวคิดของ
ประชาชนเพื่อแก้ไข
ให้ตรงกับความ
ต้องการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯได้ทราบผล
การด าเนินงาน
และความคิดเห็น
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

 

 

 



 
 

๓๐ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

19.โครงการให้
ความรู้และ
ค าปรึกษา
กฎหมายแก่
ประชาชน 

เพ่ือให้ความรู้กฎหมาย
แก่ประชาชนทั้งในรูป
เอกสาร ปรึกษา และ
ให้ความรู้ 

ให้ค าปรึกษาไม่น้อย
กว่า 50 รายต่อปีและ
ให้ความรู้ในเวทีการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 10 
ครั้งต่อปี 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

5,000 
อบต.หนอง

แสง 

ลดความขัดแย้งที่
เกี่ยวกับความไม่
เข้าใจกฎหมาย 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายและไม่
ถูกเอาเปรียบ 

ส านักปลัด 

20.อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
บาทบาทหน้าที่
และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับ
สมาชิกสภา 

เพ่ือให้สมาชิกสภา
เข้าใจบทบาทหน้าที่
และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

อบรมและทบทวนปีละ 
1 ครั้ง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

สมาชิกท างานได้
ถูกต้อง ตามบทบาท 

สมาชิกสภาเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลัด 

21. โครงการ
จัดตั้งศูนย์
ประสานงานของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล
และการประสานงาน
การท างานร่วมกัน 

ให้มีศูนย์ประสานงาน 10,000 
อบต.หนอง

แสง 

10,000 
อบต.หนอง

แสง 

10,000 
อบต.หนอง

แสง 

10,000 
อบต.หนอง

แสง 

ลดความซ้ าซ้อนใน
การท างาน 

มีความเข้าใจอันดี
ต่อกันระหว่าง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ส านักปลัด 

22. โครงการ
ส ารวจและ
วางแผนป้องกัน
สาธารณภัย 

เพ่ือป้องกันและลด
ความรุนแรงของการ
เกิดสาธารณภัย 

อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 10,000 
อบต.หนอง

แสง 

10,000 
อบต.หนอง

แสง 

10,000 
อบต.หนอง

แสง 

10,000 
อบต.หนอง

แสง 

จ านวนครั้งและความ
รุนแรงลดลง 

การเกิดสาธารณ
ภัยน้อยลงและลด
ความรุนแรง 

งาน
ป้องกัน 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)                                             
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

 

 

 

 

(ผ.01) 

 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

 

 

 



 
 

๓๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการปลูก
หญ้าแฝกเพ่ือ
อนุรักษ์ดิน 

- เพ่ือเป็นการสนอง
พระราชด าริและเป็น
การด าเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

มีประชาชนร่วมปลูกใน
โครงการไม่น้อยกว่า   
200  คน  ปีละ  50  
ไร่ 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

ลดการพังทะลายของ
ดิน 

- สร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
หญ้าแฝก  เพ่ือ
น าไปเผยแพร่และ
สนับสนุนส่งเสริม
การปลูก 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

2.โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 

- เพ่ือส่งเสริมให้ชาว
ต าบลหนองแสงปลูก
ผักที่ปลอดภัยไว้
รับประทานใน
ครอบครัว 

สนับสนุนให้ประชาชน
ปลูกผักรับประทานเอง
ในครัวเรือนไม่น้อยกว่า 
100 ราย 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ขึ้น 

ประชาชนลด
รายจ่ายและมี
สุขภาพที่ดีจาก
การบริโภคผักท่ี
ปลอดภัย 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

3. โครงการ
ส่งเสริมการผลิต
และใช้
สารอินทรีย์เพื่อ
การเกษตร 

- ลดต้นทุนการผลิต
เพ่ิมรายได้ให้แก่
สมาชิกประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย   ด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรจ านวน 100 
ราย ต่อปี 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

ต้นทุนการผลิตลดลง
ลดต้นทุนการผลิต
และเพ่ิมรายได้ 

เกษตรกรลด   ละ   
เลิก  การใช้
ปุ๋ยเคมี สารเคมี
และผู้บริโภคมี
อาหารที่ปลอดภัย 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

 

 



 
 

๓๒ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4. โครงการ
ส่งเสริมการผลิต
พันธุ์ข้าวและข้าว
อินทรีย์ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตร
สามารถผลิตพันธุ์และ
ข้าวอินทรีย์ข้าวเพ่ือใช้
บริโภค ท าพันธุ์และ
จ าหน่ายได้ 

สามารถผลิตพันธุ์ข้าว
และข้าวอินทรีย์ได้ไม่
น้อยกว่า 20 ตันต่อปี 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

ต้นทุนการผลิตลดลง
ลดต้นทุนการผลิต
และเพ่ิมรายได้ 

เกษตรสามารถ
ผลิตพันธุ์และข้าว
อินทรีย์ข้าวเพ่ือใช้
บริโภค ท าพันธุ์
และจ าหน่ายได้ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

5.โครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
และให้ชาวบ้านมีไม้ใช้
สอยและมีพืชเพ่ือการ
บริโภค 

พ้ืนที่สาธารณะใน
ต าบล ปีละ 5 ไร่ 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น มีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน 
ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์จากไม้ 
ทั้งใช้สอยและ
บริโภค 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

6. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
สินค้าการเกษตร
อินทรีย์ 

- เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สินค้าของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ที่จ าหน่ายใน
ตลาดผักปลอดสารฯให้
มีมาตรฐานและ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ปลอดสารที่จ าหน่ายใน
ตลาด จ านวน 30ราย 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

สินค้ามีความ
ปลอดภัยและเป็นที่
เชื่อถือของผู้บริโภค 

สินค้าท่ีจ าหน่าย
แก่ผู้บริโภคมี
ความปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

7. โครงการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้
วิถีชีวิตการเกษตร

เพ่ือเป็นสถานที่
ถ่ายทอด สาธิต 
ทดลอง และขับเคลื่อน

เกษตรกรในต าบล
หนองแสง จ านวน 
300 ราย ต่อปี 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

เกษตรกรมีความรู้
เพ่ิม 

 เกษตรกรมี
ความรู้ที่จะน าไป
พัฒนาการเกษตร

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 



 
 

๓๓ 

 

ต าบลหนองแสง แนวคิดเกษตรเพื่อการ
พ่ึงตนเองแก่เกษตรกร  

ของตนเองให้
พ่ึงตนเองได้ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

8. โครงการวัน
เกษตรปลอด
สารอาหาร
ปลอดภัยและ
พันธุ์ข้าวต าบล
หนองแสง 

- เพ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรผลิตสินค้าที่
ปลอดภัยให้ให้ผู้บริโภค
ได้มีทางเลือกในการซื้อ
สินค้าท่ีปลอดภัย 
- เพ่ือประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมพันธุ์ข้าว
ของต าบล 

ผู้ร่วมงานมหกรรมวัน
เกษตรปลอดสารอาหร
ปลอดภัย 500 คน 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

เกษตรกรได้รับการ
ยอมรับและสามารถ
จ าหน่ายผลผลิต
ได้มากข้ึน 

- เกษตรกรมี
ความรู้และมี
แหล่งจ าหน่าย
สินค้าท่ีปลอดภัย 
ผู้บริโภคมีสินค้าท่ี
ปลอดภัย 
- ประชาชนทั่วไป
เข้าถึงแหล่งพันธุ์
ข้าวที่มีคุณภาพ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

9. โครงการ
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริมผลผลิตและลด
ต้นทุนแก่เกษตรกร 

เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรไม่น้อยกว่า 
50 ครอบครัวสามารถ
น าเทคโนโลยี 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

เกษตรกรมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกรสามารถ
น าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มา
ประยุกต์และปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพของตัวเอง
ได้ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

10. โครงการปศุ
สัตว์เคลื่อนที่ 

เพ่ือให้บริการด้านปศุ
สัตว์แก่เกษตรกรทั้ง 
28 หมู่บ้าน 

ให้บริการด้านปศุสัตว์
แก่เกษตรกรทั้ง 28 
หมู่บ้าน 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมจากการจ าหน่าย
สัตว์เลี้ยง 

สัตว์เลี้ยงของ
เกษตรกรมี
สุขภาพที่ดี ไม่มี

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 



 
 

๓๔ 

 

โรคติดต่อสัตว์ใน
พ้ืนที่ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

11.โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาพันธุ์ข้าว
ต าบลหนองแสง 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา วิเคราะห์พันธุ์
ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์
และเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ 

เกษตรกรในต าบล
หนองแสงไม่น้อยกว่า 
50 ครอบครัวมีความรู้
และปรับปรุงพันธุ์ข้าว 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

ได้พันธุ์ข้าวที่
เหมาะสมกะพื้นที่ 

เกษตรกรมีความรู้
ในการปรับปรุง
พันธุ์ข้าวและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

12. โครงการจ้าง
เหมาคนงานเพ่ือ
ดูแลศูนยเ์รียนรู้
วิถีชีวิตการเกษตร
ต าบลหนองแสง 

เพ่ือดูแลศูนยเ์รียนรู้วิถี
ชีวิตการเกษตรต าบล
หนองแสงให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
 

ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง 450,000 
อบต.หนอง

แสง 

450,000 
อบต.หนอง

แสง 

450,000 
อบต.หนอง

แสง 

450,000 
อบต.หนอง

แสง 

เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกอบรมให้เกษตรกร 

เกษตรกรมีแหล่ง
เรียนรู้และ
ฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้าน
การเกษตร 

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

 

 

( ผ.01) 

 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 



 
 

๓๕ 

 

ยุทธศาสตร์  3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และนันทนาการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1. โครงการจัด
งานกู่บ้านแดง 

- อนุรักษ์ประเพณี
ประจ าต าบล 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของต าบล 

ประชาชนเข้าร่วมงาน
ไม่ต่ ากว่า  1,000  
คน 

40,000
อบต.หนอง

แสง 

40,000
อบต.หนอง

แสง 

40,000
อบต.หนอง

แสง 

40,000
อบต.หนอง

แสง 

มีการสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม 

อนุรักษ์ประเพณี
ให้มีการสืบทอด
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

2. อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอวาปีปทุม
เพ่ือจัดงาน
ออนซอนกลอง
ยาว 

- อนุรักษ์ประเพณี 
การละเล่นประจ า
อ าเภอ 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ประชาชนเข้าร่วมงาน
ไม่ต่ ากว่า 5,000  คน 

50,000
อบต.หนอง

แสง 

50,000
อบต.หนอง

แสง 

50,000
อบต.หนอง

แสง 

50,000
อบต.หนอง

แสง 

มีการสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม 

อนุรักษ์ประเพณี 
การละเล่นให้มี
การสืบทอดต่อไป 

กอง
การศึกษา 

3. โครงการสืบ
สานประเพณี
ออนซอนกลอง
ยาวชาววาปีปทุม 

- เพ่ือฟ้ืนฟูและร่วมสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของ
ของชาววาปีปทุม 

ประชาชนเข้าร่วมไม่ต า
กว่า  500  คน  

300,000
อบต.หนอง

แสง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 

มีการสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ร่วม
อนุรักษ์สืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

4.โครงการศึกษา
ดูงานบุคคลากร
กองการศึกษาฯ 

- เพ่ือให้เพ่ิมความรู้
และประสบการณ์ด้าน
การจัดการศึกษาแก่
บุคลากร 

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา 

100,000
อบต.หนอง

แสง 

100,000
อบต.หนอง

แสง 

100,000
อบต.หนอง

แสง 

100,000
อบต.หนอง

แสง 

บุคคลากรมีวิสัยทัศน์ บุคคลากรมี
วิสัยทัศน์
กว้างไกลและน า
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ 

กอง
การศึกษา 



 
 

๓๖ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

5.โครงการ
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

- เพ่ือเปิดโอกาส/
สนับสนุนให้เด็กกล้า
แสดงออก 
-เพ่ือกระตุ้นให้เห็น
ความส าคัญของการ
พัฒนาเด็กให้ได้
คุณภาพ 

มีเด็กเข้าร่วมงานอย่าง
น้อย 600 คน 

400,000
อบต.หนอง

แสง 

400,000
อบต.หนอง

แสง 

400,000
อบต.หนอง

แสง 

400,000
อบต.หนอง

แสง 

เด็กมีพัฒนาการและ
มีความสุข 

เด็กมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
สังคม 

กอง
การศึกษา 

6.โครงการ
สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)
ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เด็ก ไม่น้อยกว่า 350 
คน 

230,000 
อบต.หนอง

แสง 

230,000
อบต.หนอง

แสง 

230,000
อบต.หนอง

แสง 

230,000
อบต.หนอง

แสง 

เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาที่สมบูรณ์ 
สมวัย 

เด็กนักเรียนทุก
คนได้รับการ
สนับสนุนการ
พัฒนาที่สมบูรณ์ 
สมวัย 

กอง
การศึกษา 

7. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
การศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียน
อนุบาล อบต.
หนองแสง 

เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาของเด็ก
เหมาะสมกับวัย 

จัดหาสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนอง
แสง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 

เด็กมีการพัฒนา
สมวัย 

 เด็กมีทักษะ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 



 
 

๓๗ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

8. โครงการจัดซื้อ
วัสดุการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียน
อนุบาลอบต.
หนองแสง 

เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาของเด็ก
เหมาะสมกับวัย 

- จัดหาวัสดุสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ให้ศูนย์พัฒนา
เด็ก และโรงเรียน
อนุบาลอบต.หนองแสง 

600,000
อบต.หนอง

แสง 

600,000
อบต.หนอง

แสง 

600,000
อบต.หนอง

แสง 

600,000
อบต.หนอง

แสง 

เด็กมีการพัฒนา
สมวัย 

- เด็กมีทักษะ
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 

9.  โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองแสง 

- เพ่ือสนับสนุน/ 
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยเด็กให้
แข็งแรง พร้อมที่จะเกิด
การเรียนรู้สิ่งต่าง 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุก
วันท าการ 

1,680,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

1,680,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

1,680,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

1,680,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

 เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

10.  โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริม( นม )ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองแสง 

- เพ่ือสนับสนุน/ 
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยเด็กให้
แข็งแรง พร้อมที่จะเกิด
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

เด็กได้ดื่มนมครบทุกวัน
ท าการ 

672,000
อบต.หนอง

แสง 

672,000
อบต.หนอง

แสง 

672,000
อบต.หนอง

แสง 

672,000
อบต.หนอง

แสง 

เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

11.โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
อนุบาล อบต.
หนองแสง 

- เพ่ือสนับสนุน/ 
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยเด็กให้
แข็งแรง พร้อมที่จะเกิด
การเรียนรู้สิ่งต่าง 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบทุก
วันท าการ 

1,200,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

1,200,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

1,200,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

1,200,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

 เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 



 
 

๓๘ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

12.โครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม
( นม )โรงเรียน
อนุบาล อบต.หนอง
แสง 

- เพ่ือสนับสนุน/ ส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยเด็กให้
แข็งแรง พร้อมที่จะเกิด
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

เด็กได้ดื่มนมครบ
ทุกวันท าการ 

750,000
อบต.หนอง

แสง 

800,000
อบต.หนอง

แสง 

850,000
อบต.หนอง

แสง 

900,000 
อบต.หนอง

แสง 

เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

13. อดุหนุนโรงเรียน
ในพ้ืนที่ของ อบต. 8  
โรงเรียนเพ่ือด าเนิน
โครงการอาหาร
กลางวัน 

- เพ่ือสนับสนุน/ ส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยเด็กให้
แข็งแรง และสมบูรณ์ 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบทุกวันท าการ 

2,400,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

2,400,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

2,400,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

2,400,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

14.โครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม )โรงเรียนใน
พ้ืนที่ของ อบต. 7  
โรงเรียน 

- เพ่ือสนับสนุน/ ส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยเด็กให้
แข็งแรง และสมบูรณ์ 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบทุกวันท าการ 

1,248,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

1,248,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

1,248,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

1,248,000 
อบต.หนอง

แสง 
 

เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

15.  อุดหนุน
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 17 เพ่ือ
ด าเนินโครงการ
อาหารเสริม ( นม ) 
ตั้งแต่ อนุบาลถึง ป.6 

 เพ่ือสนับสนุน/ ส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยเด็กให้
แข็งแรง และสมบูรณ์ 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบทุกวันท าการ 

228,800
อบต.หนอง

แสง 
 

228,800
อบต.หนอง

แสง 
 

228,800
อบต.หนอง

แสง 
 

228,800
อบต.หนอง

แสง 
 

เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 



 
 

๓๙ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

16.โครงการ
สนับสนุนค่าพาหนะ
น าส่งโรงพยาบาล 
ส าหรับเด็กวัยก่อน
เรียน 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
นักเรียน และช่วยเหลือ
ผู้ปกครองด้านค่าใช้จ่าย 

น าส่งเด็กที่ได้รับ
อุบัติเหตุและ
เจ็บป่วยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กส่ง
โรงพยาบาล 

3,500
อบต.หนอง

แสง 
 

3,500
อบต.หนอง

แสง 
 

3,500
อบต.หนอง

แสง 
 

3,500
อบต.หนอง

แสง 
 

เด็กได้รับการรักษา
อย่าทันท่วงที 

เด็กได้รับการดูแล
รักษาอย่าง
ทันท่วงที 

กอง
การศึกษา 

17. โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา / 
ออกก าลังกายมากข้ึน 
- เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเล่น
กีฬาในประเภทที่ตนเอง
สนใจได้อย่างทั่วถึง 

- จัดหาอุปกรณ์
กีฬาตามความ
ต้องการให้ครบ 
ทั้ง  28  หมู่บ้าน 
- จัดหาอุปกรณ์
กีฬาให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กฯ และ
ประจ าส านักงาน 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 
 

300,000
อบต.หนอง

แสง 
 

เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป มีสุขภาพ
แข็งแรง 

- เยาวชนมีทักษะ
ด้านกีฬาสามารถ
พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬา 
- ประชาชน/

เยาวชน สนใจการเล่น
กีฬา และการออกก าลัง
กายมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

18. โครงการจ้าง
เหมารถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียน ศพด. อยู่ใน
เขตรับผิดชอบของ 
อบต. หนองแสง 

 เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองที่
มีรายได้น้อย 

เด็กนักเรียน 
จ านวน  350 
คน 

1,300,000 
อบต.หนอง

แสง 

1,300,000 
อบต.หนอง

แสง 

1,300,000 
อบต.หนอง

แสง 

1,300,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้ปกครองลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 

- เด็กมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
- เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

 



 
 

๔๐ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

19. โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือให้ความรู้แกครู
ผู้ดูแลเด็กในการดูแล
สภาวะทันตสุขภาพของ
เด็กอย่างถูกต้อง 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ครูผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก จ านวน 12 
คน นักเรียน 
400 คน  
 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

เด็กมีสุขภาพฟันที่ดี เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กมีสภาวะทันต
สุขภาพที่ดี 

กอง
การศึกษา 

20. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาส าหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองแสง 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
เด็กมีการพัฒนาสุภาพ 
ร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ
เป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
400 คน 

70,000 
อบต.หนอง

แสง 

70,000 
อบต.หนอง

แสง 

70,000 
อบต.หนอง

แสง 

70,000 
อบต.หนอง

แสง 

เด็กมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ
ที่แข็งแรง เติบโต
สมวัย 

กอง
การศึกษา 

21. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก 

เด็กในศูนย์เด็ก 
จ านวน600คน 
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ 

50,000
อบต.หนอง

แสง 

50,000
อบต.หนอง

แสง 

50,000
อบต.หนอง

แสง 

50,000
อบต.หนอง

แสง 

เด็กได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 

เด็กได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

 

 



 
 

๔๑ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

22. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สร้างแหล่งเรียนรู้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง 

เพ่ือท าให้ศูนย์เด็กเล็ก
เป็นพื้นที่ท่ีมีความร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัย น่า
เรียนน่าอาศัยและเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน 

จัดสวน
พฤกษศาสตร์ 
แหล่งเรียนรู้
การเกษตรและ
การพ่ึงตนเองให้
สวยงามและ
ปรับปรุงให้มี
ความปลอดภัย 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

มีพ้ืนที่ที่เหมาะกับ
เรียนรู้ของนักเรียน 

เป็นศูนย์เด็กเล็ก
เป็นพื้นที่ท่ีมีความ
ร่มรื่น สวยงาม 
ปลอดภัย น่า
เรียนน่าอาศัย 

กอง
การศึกษา 

23. โครงการจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม 

เพ่ือจัดซื่อเครื่องเล่น
สนามให้เพียงพอแก่เด็ก 

มีเครื่องเล่นสนาม
ที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 

500,000 
อบต.หนอง

แสง 

500,000 
อบต.หนอง

แสง 

500,000 
อบต.หนอง

แสง 

500,000 
อบต.หนอง

แสง 

เด็กมีเครื่องเล่นที่
เหมาะสมกับวัย 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

กอง
การศึกษา 

24. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
และโรงเรียนอนุบาล 

เพ่ือปูพ้ืนฐานการเรียน
ภาษาอังกฤษให้กับเด็ก
อย่างถูกต้องโดยครู
เจ้าของภาษา 

เด็กในศูนย์เด็ก 
จ านวน500 คน 
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ 

1,300,000
อบต.หนอง

แสง 

1,300,000
อบต.หนอง

แสง 

1,300,000
อบต.หนอง

แสง 

1,300,000
อบต.หนอง

แสง 

เด็กนักเรียนมีความรู้
และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ ที่
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

25.โครงการ
ห้องเรียน ICT ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล 

เพ่ือปูพ้ืนฐานให้เด็กมี
ความสนใจและเท่าทัน
การเรียนรู้การสื่อสาร
แบบใหม่ 

เด็กในศูนย์เด็ก 
จ านวน500 คน 
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

 เด็กมีความสนใจ
และเท่าทันการ
เรียนรู้การสื่อสาร
แบบใหม่ 

กอง
การศึกษา 

 



 
 

๔๒ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

25. โครงการ
จัดสร้างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล 

เพ่ือรองรับจ านวน
นักเรียนและห้องเรียนที่
เพ่ิมข้ึนทุกปี 

นักเรียนทั้ง หมด 
มีห้องเรียนที่
เพียงพอ 

15,000,000 
อบต.หนอง

แสง 

15,000,000 
อบต.หนอง

แสง 

15,000,000 
อบต.หนอง

แสง 

15,000,000 
อบต.หนอง

แสง 

นักเรียนมีห้องเรียน
ครบทุกห้องเรียน 

นักเรียนมีความ
พร้อมในการเรียน
และท าให้
คุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

26. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตชุมชน(ศูนย์
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตชุมชน) 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่ประชาชนได้
ค้นคว้าหาความรู้ 

จัดตั้งศูนย์ให้ครบ 
28 หมู่บ้าน 

1,000,000 
อบต.หนอง

แสง 

1,000,000 
อบต.หนอง

แสง 

800,000 
อบต.หนอง

แสง 

- มีแหล่งให้ประชาชน
เรียนรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์เท๕
โนโลย ี

ประชาชนในพื้นท่ี
มีแหล่งเรียนรู้และ
ค้นคว้าหาความรู้ 

กอง
การศึกษา 

27. โครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถใน 
ศพด.หนองแสง และ
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง 

เพ่ือให้บุคคลากรและผู้
มาติดต่อมีที่จอดรถที่
เป็นระเบียบและ
ปลอดภัย 

จัดสร้างโรงจอด
รถ 1 หลัง 

300,000
อบต.หนอง

แสง 

   มีที่จอดรถท่ีเป็น
ระเบียบปลอดภัย 

บุคคลากรและผู้
มาติดต่อมีที่จอด
รถที่เป็นระเบียบ
และปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

28.โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาในโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนอง
แสง 

เพ่ือนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปมีสถานที่
ออกก าลังกาย 

นักเรียนและ
ประชนชนมาใช้
ประโยชน์ในการ
ออกก าลังกายไม่
น้อยกว่า 2,000 
คน ต่อปี 

500,000
อบต.หนอง

แสง 

- - - มีแหล่งออกก าลังกาย
และท ากิจกรรมแก่
นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 

นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปมี
สถานที่ออกก าลัง
กาย 

กอง
การศึกษา 



 
 

๔๓ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

29. โครงการจ้าง
เหมาจัดท าป้ายชื่อ
โครงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง 

เพ่ือก่อสร้างป้ายแสดง
ชื่อโรงเรียนมั่นคงถาวร 
และให้นักเรียนความ
ภูมิใจ 

ก่อสร้างป้ายชื่อ
โรงเรียน 

300,000
อบต.หนอง

แสง 

- - -  มีโรงเรียนมั่นคง
ถาวร และให้
นักเรียนความ
ภูมิใจ 

กอง
การศึกษา 

30.โครงการ Big 
Cleaning Day 

เพ่ือรณรงค์และสร้าง
จิตส านึก บุคคลากรและ
นักเรียนในการสร้าง
ความสะอาด 

เด็กนักเรียน 
จ านวน500 คน 
บุคคลกรจ านวน 
40 คน 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

30,000 
อบต.หนอง

แสง 

 บุคคลากรและ
นักเรียนมี
จิตส านึกในการ
สร้างความสะอาด 

กอง
การศึกษา 

31. โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ของ
นักเรียน 

เพ่ือเปิดโลกทัศน์และ
ประสบการณ์การเรียนรู้
แก่นักเรียน 

เด็กนักเรียน 
จ านวน 200 คน 

150,000 
อบต.หนอง

แสง 

150,000 
อบต.หนอง

แสง 

150,000 
อบต.หนอง

แสง 

150,000 
อบต.หนอง

แสง 

 เด็กนักเรียน 
ได้รับการเรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 

32. โครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

เพ่ือสร้างความเข้าใน
ระหว่างครูผู้ปกครอง
และได้เห็นสภาพความ
เป็นอยู่ของเด็กนักเรียน
แต่ละคน 

เด็กนักเรียน 
จ านวน500 คน 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

20,000 
อบต.หนอง

แสง 

 ครูรับทราบ
ปัญหาของเด็กแต่
ละคนเพื่อน ามา
ปรับพฤติกรรม
ของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

 

 

 

( ผ.01) 
 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

 

 

 

 



 
 

๔๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสังคม  
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1.โครงการ
สงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขต อบต.หนองแสง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

75  (ราย) 
รายละ6,000   
บาท/ปี 

120,000 
เงินอุดหนุน 
20  (ราย) 

120,000 
เงินอุดหนุน 
20  (ราย) 

120,000 
เงินอุดหนุน 
20  (ราย) 

120,000 
เงินอุดหนุน 
20  (ราย) 

ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 
อบต.หนองแสงมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

2.โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มอาชีพ 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
กลุ่มอาชีพต่างๆในเขต 
อบต.หนองแสง  

กลุ่มอาชีพในเขต 
อบต.หนองแสงไม่
น้อยกว่า 5 กลุ่ม 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิม 

กลุ่มอาชีพต่างๆ  
ในเขต อบต.
หนองแสงมีการ
พัฒนาการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

กอง
สวัสดิการ 

3. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพผู้น าเยาวชน 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้น า
เยาวชนในเขต อบต.
หนองแสง 

แกนน าเยาวชนใน
เขต อบต.หนอง
แสงไม่น้อย 60  

ราย 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

เยาวชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

แกนน าเยาวชน
เขต อบต.หนอง
แสง มีศักยภาพ
และภาวะการเป็น
ผู้น า 

กอง
สวัสดิการ 

4. โครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเยาวชน 

- เพ่ือให้เยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ส าหรับเยาวชน 

กลุ่มเยาวชนใน
เขต อบต.หนอง
แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

เยาวชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

แกนน าเยาวชนได้
มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมขยาย
ผลการ 

กอง
สวัสดิการ 

 



 
 

๔๕ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

5. โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุไม่น้อย
กว่า  200 (ราย) 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายุ ในเขต 
อบต.หนองแสง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

6.โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้
และเข้าใจการด าเนิน
ชีวิตในช่วงสูงวัย 

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลหนองแสง
ทุกคน 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

300,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายุได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และใช้ชีวิตในช่วง
สูงวัยอย่างมี
ความสุข 

กอง
สวัสดิการ 

7.โครงการสังคมไทย
ไม่ทอดทิ้งกัน 

เพ่ือออกเยี่ยมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ 

ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ 

8. โครงการจัดงาน
วันผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุทุคนได้
แสดงกิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลหนองแสง 
1,500 คน 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

250,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้สูงอายุทุกคนมี
สุขภาพจิตใจที่ดี 

ผู้สูงอายุทุกคนมี
สุขภาพจิตใจที่ดี 

กอง
สวัสดิการ 

9.อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการ
ให้กับประชาชน 

ประชาชนทั่วไป
ในเขต อบต. 
3,000  คน 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

ประชาชนมี
หลักประกันในชีวิต 

ประชาชนมี
สวัสดิการ การ
เจ็บป่วยและ
เสียชีวิต 

กอง
สวัสดิการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน



 
 

๔๖ 

 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

10. โครงการส่งเสริม
บทบาทสตรีเพื่อการ
พัฒนา 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้สตรี
มีบทบาทในการพัฒนา
มากขึ้น 

กลุ่มสตรีจ านวน 
300 คน 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

สตรีมีบทบาทมากขึ้น สตรีมีบทบาท
และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

11. โครงการ
ครอบครัวอบอุ่น 

เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีในครอบครัว 

จ านวน 30 
ครอบครัวต่อปี 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

50,000 
อบต.หนอง

แสง 

มีความเข้าใจกันใน
ครอบครัว 

เกิดความรัก 
ความเข้าใจอันดี
ในครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ 

12. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพสมาชิก
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพ่ือให้สมาชิกกองทุนได้
มีการพัฒนาศักยภาพ
และความเข้าใจต่อ
กองทุน 

สมาชิกได้อบรม
เพ่ิมศักยภาพไม่
น้อยกว่า 200 
คนต่อปี 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

การท างานกองทุนมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ิมศักยภาพการ
ท างานของ
คณะกรรมการ
และสมาชิก 

กอง
สวัสดิการ 

13.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ในโรงเรียน
ผู้สูงอายุเรียนรู้ถึง
วิธีการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 

สมาชิกไม่น้อย
กว่า 100 คน ต่อ
ปีได้รับการอบรม
เพ่ิมศักยภาพ
อย่างเป็นประจ า 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

ผู้สูงอายุมีความสุข สมาชิกโรงเรียน
ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน
อย่างต่อเนื่องทุก
เดือน 

กอง
สวัสดิการ 

14. โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต าบล
หนองแสง 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต าบลหนองแสงให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน 

กลุ่มอาชีพต าบล
หนองแสงไม่น้อย
กว่า 2 กลุ่มได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการ
ท างาน 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

100,000 
อบต.หนอง

แสง 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิม 

เกิดการเรียนรู้ละ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และด้าน
การตลาดของ
กลุ่มอาชีพ 

กอง
สวัสดิการ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

 

 

 

( ผ.01) 

 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 



 
 

๔๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5      การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1. โครงการงาน
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

- เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ  
เช่นโรค DHF ,  Lepto  
ไข้หวัดนก  ฯลฯในต าบล
หนองแสง 

ร้อยละ  90  
ของประชากรใน
ต าบลปลอดััย
จากโรคติดต่อ 

250,000 
อบต. 

หนองแสง/
กองทุน

หลักประกัน
สุขัาพฯ 

250,000 
อบต. 

หนองแสง/
กองทุน

หลักประกัน
สุขัาพฯ 

250,000 
อบต. 

หนองแสง/
กองทุน

หลักประกัน
สุขัาพฯ 

250,000 
อบต. 

หนองแสง/
กองทุน

หลักประกัน
สุขัาพฯ 

ร้อยละ  90  ของ
ประชากรในต าบล
ปลอดััยจาก
โรคติดต่อ 

ร้อยละ  90  
ของประชากรใน
ต าบลปลอดััย
จากโรคติดต่อ 

กองสา
ธารณ 
สุข 

2. โครงการงาน
ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

- เพ่ือป้องกันโรคไม่
ติดต่อ  เช่น  DM ,HT 
ฯลฯ 

ประชาชนอายุ35
ขึ้นไป  ร้อยละ  
95  ไม่ป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อราย
ใหม่ 

150,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

150,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

150,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

150,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

ประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 95ไม่
ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
รายใหม่ 

ประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป ร้อย
ละ 95ไม่ป่วย
ด้วยโรคไม่ติดต่อ
รายใหม่ 

กองสา
ธารณ 
สุข 

3.  โครงการงาน
คุ้มครองผู้บริโัค 
 

- เพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองผู้บริโัคให้
ได้รับความปลอดััย  

-  ผู้ประกอบการ 
/ ประชาชน  
ทั่วไปในต าบล
หนองแสง 

95,500 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

95,500 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

95,500 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

95,500 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

ผู้บริโัคมีตวาม
ปลอดััย 

ผู้บริโัคมีตวาม
ปลอดััย 

กองสา
ธารณ 
สุข 

4.  โครงการอาชีว 
อนามัยและความ
ปลอดััยในการ

-  เพ่ือส่งเสริมด้าน
สะอาดความปลอดััยใน
สถานประกอบการและ

สถานประกอบ 
การที่เป็น
อันตรายทุก

75,000 
อบต. 

หนองแสง 

75,000 
อบต. 

หนองแสง 

75,000 
อบต. 

หนองแสง 

75,000 
อบต. 

หนองแสง 

ลดอุบัติเหตุในการ
ท างาน 

สถาน
ประกอบการมี
ความปลอดััย 

กองสา
ธารณ 
สุข 



 
 

๔๘ 

 

ท างาน บริเวณโดยรอบ ประเัท 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

5.  โครงการพัฒนา
คุณัาพบริการใน
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน 

- เพ่ือพัฒนา  ศสมช.ให้
สามารถให้บริการ
ประชาชนด้านสุขัาพ
เบื้องต้นได้ 

ศสมช. ทุก
หมู่บ้าน 

64,000 
อบต. 

หนองแสง 

64,000 
อบต. 

หนองแสง 

64,000 
อบต. 

หนองแสง 

64,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนมีสุขัาพดี
ขึ้น 

ศสมช.ทุกหมู่บ้าน
สามารถให้บริการ
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้อย่างมี
คุณัาพ 

กอง 
สาธารณ 
สุข 

6.  จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

เพ่ือป้องกันและควบคุม
ติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก 

ลดปริมาณการ
แพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก
ในต าบลได้ร้อยละ  
80 

350,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

350,000
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

350,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

350,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

ลดปริมาณการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต าบล
ได้ร้อยละ  80 

ประชาชนรู้และ
สามารถป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
ได้ 

กอง 
สาธารณ 
สุข 

7. โครงการพัฒนา
ศักยัาพผู้น าด้าน
สุขัาพต าบลหนอง
แสง 

  เพ่ือให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขได้รับการ
พัฒนาศักยัาพอย่าง
สม่ าเสมอ   

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ทุกคน  ทุก
หมู่บ้าน   

250,000 
อบต. 

หนองแสง 

250,000 
อบต. 

หนองแสง 

250,000 
อบต. 

หนองแสง 

250,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี และมี
สุขัาพที่ดี 

อาสาสมัครทุกคน
ในทุกหมู่บ้านมี
ศักยัาพในการ
ท างาน 

กอง 
สาธารณ 
สุข 

8.  อุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
ศูนย์ ศสมช. 

-  เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในต าบล
หนองแสงบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลหนองแสง 

280,000 
อบต. 

หนองแสง 

280,000 
อบต. 

หนองแสง 

280,000 
อบต.หนอง

แสง 

280,000 
อบต.หนอง

แสง 

ประชาชนมีสุขัาพดี
ขึ้น 

การด าเนินงาน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

กอง 
สาธารณ 
สุข 

 



 
 

๔๙ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

9.โครงการจัดซื้อถัง
ขยะ(ที่รองรับขยะ) 

-เพ่ือให้ครัวเรือนใน
ต าบลหนองแสงมีที่
รองรับขยะ 

ทุกครัวเรือนมีที่
รองรับขยะใน
พ้ืนที่บริการ 

90,000 
อบต. 

หนองแสง 

90,000 
อบต. 

หนองแสง 

90,000 
อบต.หนอง

แสง 

90,000 
อบต.หนอง

แสง 

ลดการทิ้งขยะไม่เป็น
ที ่

มีการจัดเก็บขยะ
อย่างเหมาะสม 

กอง 
สาธารณ 
สุข 

10. โครงการการ
บริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของหมู่บ้านในต าบล
หนองแสง 

ทุกหมู่บ้านสะอาด
เป็นแบบอย่างใน
การรักษา
สัาพแวดล้อม   

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

200,000 
อบต.หนอง

แสง 

ลดขยะในต าบล ประชาชนมี
สุขัาพจิตที่ดี 
สัาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านดี ไม่มี
มลพิษ 

กอง 
สาธารณ 
สุข 

11.โครงการอบรม
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนักใน
การจัดการธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนร้อยละ 
90 ได้รับการ
อบรมความรู้ 

180,000 
อบต. 

หนองแสง 

180,000 
อบต. 

หนองแสง 

180,000 
อบต. 

หนองแสง 

180,000 
อบต. 

หนองแสง 

สิ่งแวดล้อมในต าบลดี
ขึ้น 

ประชาชน
ตระหนักและมี
ส่วนร่วม 

กอง 
สาธารณ 
สุข 

12.โครงการหมู่บ้าน
สะอาดปราศจาก
โรคััย 

เพ่ือให้หมู่บ้านได้
ด าเนินการรักษาความ
สะอาดเพ่ือลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคระบาดใน
หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรม 
รณรงค์และ
ประกวดหมู่บ้าน
สะอาดปราศจาก
โรคปีละ 1 ครั้ง 

150,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

150,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

150,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

150,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

ประชาชนมีสุขัาพดี
ขึ้น 

ความเสี่ยงในการ
เกิดโรคระบาดใน
หมู่บ้านลดลง 

กอง 
สาธารณ 
สุข 

13. โครงการพัฒนา
ศักยัาพผู้น าด้าน
สุขัาพต าบล 

เพ่ือเพ่ิมศักยัาพในการ
ท างานของผู้น าด้าน
สุขัาพระหมู่บ้านและ
ต าบล 

จัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยัาพ
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน

ประชาชนมีสุขัาพดี
ขึ้น 

ผู้น าด้านสุขัาพมี
คุณัาพในการ
ให้บริการ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณ 
สุข 



 
 

๕๐ 

 

สุขัาพฯ สุขัาพฯ สุขัาพฯ สุขัาพฯ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

14.โครงการจัดท า
แหล่งเรียนรู้สมุนไพร
และการแปรรูปใน
ท้องถิ่น 

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
เรื่องสมุนไพรและการ
แปรรูปแก่ชุมชน 

มีแหล่งเรียนรู้
ด้านสมุนไพร
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง 

150,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

ประชาชนมีสุขัาพดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้และแหล่ง
สมุนไพรในการ
ดูแลสุขัาพ
เบื้องต้นได้ 

กอง 
สาธารณ 
สุข 

15. โครงการลด ละ
เลิก บุหรี่และสุรา 

เพ่ือให้ความรู้ รณรงค์ 
ในการลด ละ เลิกบุหรี่
และสุรา 

จัดกิจกรรม 1 
ครั้งและรณรงค์
ตลอดปี 

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขัาพฯ 

ประชาชน ลดละเลิก
บุหรี่และสุรา 

ประชาชน ลดละ
เลิกบุหรี่และสุรา 

กอง 
สาธารณ 
สุข 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

 

 

( ผ.01) 

 

6 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 



 
 

๕๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่3 (เส้นทางไป
บ้านหนองคูม่วง) ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 500.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2500.00 ตร.ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
500 เมตร 

 

1,200,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

2.  โครงการวางท่อระบายน ้า
คอนกรีต หมู่ที่4 (เส้นทาง
กลางหมู่บ้าน) ขนาดØ0.60 
ม. ระยะทางรวมยาว 
200.00 ม. 

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ทางระบายน ้ายาว 
200 เมตร 

 

240,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

3.  โครงการวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่5 ขนาดØ0.30 
ม. ระยะทางรวมยาว 
500.00 

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ทางระบายน ้ายาว 
500 เมตร 
 

450,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 



 
 

๕๒ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่5 (เส้นทางจาก
บ้าน นางพิสมัย นิชธัยสงค์-
บ้านนางลัดดา  โตนวุธ) ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 
ม.  

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ถนน คสล.ยาว 
100 เมตร 

 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

5.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่6 (เส้นทางทิศ
ใต้หมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 120.00 ม.  

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ถนน คสล.ยาว 
120 เมตร 

 

360,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (เส้นทางรอบ
หมู่บ้าน) หมู่ที่8 ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 400.00 ม. 

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ถนน คสล.ยาว 
400 เมตร 

 

850,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
10  

เพ่ือให้บริการ
น ้าประปาให้ทั่วถึง 

ประชาชนไม่น้อย
กว่า 100 
ครัวเรือนได้รับ
บริการน ้าประปา

150,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมี
น ้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 



 
 

๕๓ 

 

ที่มีคุณภาพ 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดิน (เส้นทางจากนานาย
หลัด สุนทรวงศ์ – ห้วยท่อน)  
หมู่ที่9 ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. โดยเสริม
ดินหนาเฉลี่ย 0.80 ม. วาง
ท่อระบายน ้า ขนาด Ø 0.40 
ม. จ้านวน 2 จุด จ้านวน 16 
ท่อน 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนดิน
ยาว 500 เมตร 

 

400,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

9. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ยกระดับ (เส้นทางจากหนอง
เมอืงไทย-ถึงนานายพุต)  หมู่
ที9่ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
350.00 ม. โดยเสริมดินหนา
เฉลี่ย 0.80 ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนดิน
ยาว 350 เมตร 

 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่10 (เส้นทาง
เชื่อมระหว่างบ้านโพธิ์ไปบ้าน
แดง) ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล. ยาว 
200 เมตร 

 

450,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

 กองช่าง 



 
 

๕๔ 

 

ม.  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

11. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงผิว
จราจรลูกรัง (เส้นทางไปกู่
บ้านแดง) ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 500.00 ม. โดยเสรมิ
ดินหนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนดิน
ยาว 500 เมตร 

 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

12.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่12 (เส้นทาง
หน้าบ้านนางวนิดา สืบ
สุนทร)) ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 
ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
120 เมตร 

 

430,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

13.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่13 (เส้นทาง
เชื่อมบ้านหนองเดิ่น) ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 400.00 
ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
400 เมตร 
 

1,060,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

 

 



 
 

๕๕ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

14. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (เส้นทางจากเข้า
หมู่บ้านจากสี่แยกศูนย์การ
เรียนรู้เกษตร) หมู่ที่14 ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 
ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
200 เมตร 

 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

15. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่15 (เส้นทาง
รอบหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
200 เมตร 

 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

16. โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่16 ขนาด
Ø0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
500.00 ม.   

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ทางระบายน ้ายาว 
500 เมตร 
 

450,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 

 

 



 
 

๕๖ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

17. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่16 (เส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว
100 เมตร 

 

260,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่17 (เส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 160.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.  มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
640.00 ตร.ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ถนน คสล.ยาว 
160 เมตร 

 

340,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

19. โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 
17 (เส้นรอบหมู่บ้าน)ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 370 
เมตร 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ถนน ยาว 370 
เมตร 

 

140,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรและ
ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 



 
 

๕๗ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

20. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (เส้นทางภายใน
หมู่บ้าน) หมู่ที่18 ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 180.00 ม. 
หนา 0.15 ม.มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 720.00 
ตร.ม.  

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ถนน คสล.ยาว 
180 เมตร 

 

380,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (เส้นทางรอบวัด) 
หมู่ที่19 ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 
ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ถนน คสล.ยาว 
210 เมตร 

 

630,000
อบต. 

หนองแสง 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

22. โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่20 ขนาด
Ø0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
500.00 ม.   

-เพ่ือป้องกันน ้าท่วม
ขังและความสะดวก
ในการคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ทางระบายน ้ายาว 
500 เมตร 
 

450,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



 
 

๕๘ 

 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

23. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่21 (เส้นทาง
ไปอ่างเก็บน ้าจอกขวาง) 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
450.00 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
450 เมตร 

 

1,200,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

24. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่21 (เส้นทาง
ข้างวัด) ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 
ม.  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
200 เมตร 

 

480,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่22 (เส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
100 เมตร 
 

220,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่23 ขนาด
Ø0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
500.00 ม.   

-เพ่ือป้องกันน ้าท่วม
ขังและความสะดวก
ในการคมนาคมของ
ประชาชน 
 

ทางระบายน ้ายาว 
500 เมตร 
 

450,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 



 
 

๕๙ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

27. โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่24 ขนาด
Ø0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
500.00 ม.   

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ทางระบายน ้ายาว 
500 เมตร 
 

450,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรป้องกัน
น ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

28. โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่25 ขนาด
Ø0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
500.00 ม.   

-เพ่ือป้องกันน ้าท่วม
ขังและความสะดวก
ในการคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ทางระบายน ้ายาว 
500 เมตร 
 

450,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรป้องกัน
น ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่25 (เส้นทาง
ซอยนายแสวง พิมสอน) 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
100 เมตร 
 

240,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
 

กองช่าง 

30. โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่26 ขนาด
Ø0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
500.00 ม.   

-เพ่ือป้องกันน ้าท่วม
ขังและความสะดวก
ในการคมนาคมของ
ประชาชน 
 

ทางระบายน ้ายาว 
500 เมตร 
 

450,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม

กองช่าง 



 
 

๖๐ 

 

 ขัง 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

31. โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตชนิดผ่าซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่27 ขนาด
Ø0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
500.00 ม.   

-เพ่ือป้องกันน ้าท่วม
ขังและความสะดวก
ในการคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ทางระบายน ้ายาว 
500 เมตร 
 

450,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

32. โครงการปรับปรุงถนน 
หมู่ที ่28 โดยลงลูกรัง 
(เส้นทางจาก บ้านนางสาวิตรี 
สิกขา ถึงบ้านนางสุวรรณา 
ปะกิระนา ) ขนาดกว้าง 4.0
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
พร้องลงท่อ ขนาดØ0.30 ม. 
จ้านวน 4 จุด   

-เพ่ือป้องกันน ้าท่วม
ขังและความสะดวก
ในการคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ทางระบายน ้ายาว 
500 เมตร 
 

700,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

33. โครงการปรับปรุงถนน
ดินยกระดับเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านในเขตต้าบลหนองแสง
และต้าบลใกล้เคียง 

เพ่ือปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนดินใน
ต้าบล 

ปรับปรุงถนนให้
สามารถสัญจรได้
ตลอดปี อย่าง
น้อย 2,000 
เมตร ต่อปี 

3,000,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,500,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,500,000 
อบต. 

หนองแสง 

2,500,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

 



 
 

๖๑ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

34. โครงการติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะในต้าบล 

-เพ่ือความสะดวก
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

- ติดตั งไฟทาง
สาธารณะ
ครอบคลุมทั ง
ต้าบล 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 

800,000 
อบต. 

หนองแสง 

800,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

35. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะในต้าบล 

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะให้ใช้งานได้
ดี 

ระบบไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ไม่ได้ 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

200,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

36.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในต้าบล 

-เพ่ือให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 5,000 
ม. จ้านวน 100 
ต้นในเขต 28 
หมู่บ้าน 

500,000 
อบต. 

หนองแสง 

500,000 
อบต. 

หนองแสง 

500,000 
อบต. 

หนองแสง 

500,000 
อบต. 

หนองแสง 

ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

37. โครงการซ่อมแซมล้าห้วย
ในเขตพื นที่ อบต.หนองแสง 

-เพ่ือซ่อมแซมล้าห้วย
ที่ช้ารุดเสียหาย 

ซ่อมแซมล้าห้วย
และคันดินที่ถูก
น ้ากัดเซาะ 

500,000 
อบต.หนอง

แสง 

500,000 
อบต.หนอง

แสง 

500,000 
อบต.หนอง

แสง 

500,000 
อบต.หนอง

แสง 

ลดความเสียหาย
ต่อพื นที่
การเกษตรของ
เกษตรกร 

เพ่ือป้องกันไม่ให้
น ้าไหลเข้าสู่ไร่นา
ของเกษตรกร 

กองช่าง 

38. โครงการจัดวางระบบผัง
เมือง 

เพ่ือวางผังเมืองของ
อบต.หนองแสงให้
เป็นระบบ 

ทุกหมู่บ้าน 100,000 
อบต.หนอง

แสง 

   มีผังเมืองที่เป็น
ระเบียบสวยงาม 

ทุกหมู่บ้านของ 
อบต.หนองแสงมี
การวางระบบผัง
เมืองที่เป็น

กองช่าง 



 
 

๖๒ 

 

ระเบียบสวยงาม 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

39. โครงการปรับปรุงถนน 
ดินยกระดับ หมู่ที ่24 
เส้นทางจาก โรงสีนายรัศมี 
ปะกิน้าหัง – ที่นานายสุบรรณ 
บุตตคาม ขนาดกว้าง 4.0
เมตร ยาว 3,200 เมตร  

-เพ่ือป้องกันน ้าท่วม
ขังและความสะดวก
ในการคมนาคมของ
ประชาชน 
 
 

ทางระบายน ้ายาว 
500 เมตร 
 

1,500,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ลดปัญหาน ้าท่วม
และป้องกันน ้า
ท่วมขัง 

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 
-ป้องกันน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

40. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 10 (เส้นทาง
จากบ้านนายประภาพ แก้ว
ธานี ถึงบ้านนายพัฒวัน จิต
มิตร) ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 
ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
150 เมตร 
 

360,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
 

กองช่าง 

41. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 2 (เส้นทาง
หน้าโรงน ้าแข็ง) ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 500.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
500 เมตร 
 

1,200,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
 

กองช่าง 

 

 

 



 
 

๖๓ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

42. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 20 (เส้นทาง
หน้า รพสต.โพธิ์ -ประตูวัด
ด้านทิศใต้) ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 200.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
200 เมตร 
 

480,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
 

กองช่าง 

43. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 1 (เส้นทาง
บ้านนางละไมล์ โพธิกะ –บ้าน
นางปิ่น อุบลพิทักษ์) ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 
ม. หนา 0.15 ม. 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

ถนน คสล.ยาว 
200 เมตร 
 

480,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

   ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
 

กองช่าง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

๖๔ 

 

ายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างระบบสูบ
จ่ายน ้าเพ่ือการเกษตรหนอง
เดิ่น บ้านหนองเด่ิน 

เพ่ือขยายพื นที่
ชลประทาน  ให้
เกษตรกรได้ท้า
การเกษตร 

เพ่ิมพื นที่
การเกษตรที่มี
ศักยภาพ
เพาะปลูกตลอดปี 
100 ไร่ 

4,000,000    เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่
มั่นคง 

เพ่ิมพื นที่
เพาะปลูก
เกษตรกร 

อบจ.มค 

2.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่3 เชื่อมกับ
บ้านหนองคูม่วง ต.ประชา
พัฒนา ระยะทาง 3 ,000 
เมตร 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชนระหว่าง 2 
ต้าบล 

ถนนลาดยางยาว 
3,000 เมตร 

7,500,000    ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

อบจ.มค 

3. โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

- เพ่ือขยายพื นที่
การเกษตรของ
ประชาชน 
- เพ่ือให้เกษตรกรมี
น ้าท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ครอบคลุมพื นที่
การเกษตรให้
เพ่ิมขึ นปีละ 200 
ไร่ 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่
มั่นคง 

เกษตรกรมีพื นที่
ท้าการเกษตร
เพ่ิมขึ น 
 

อบจ.มค 



 
 

๖๕ 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4. โครงการขุดเจาะน ้าบาดาล
เพ่ือการเกษตร 

- เพ่ือให้เกษตรกรมี
น ้าเพื่อท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ปีละ 100 บ่อ 3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่
มั่นคง 

เพ่ิมพื นที่
เพาะปลูก
เกษตรกร 

อบจ.มค 

5.โครงการก่อสร้างฝายยางใน
ล้าน ้าเสียว 
 

- กักเก็บน ้าใช้ในฤดู
แล้ง 
- ลดปริมาณ/
กระแสน ้าที่ไหลผ่าน
ฝายในฤดูฝน 

1 แห่ง 4,000,000 
 

   เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่
มั่นคง 

ขยายพื นที่
ชลประทาน 
จ้านวน 300 ไร ่

อบจ.มค 

6.โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า
คอนกรีตในล้าห้วย 
 

- กักเก็บน ้าใช้ในฤดู
แล้ง 
- ลดปริมาณ/
กระแสน ้าที่ไหลผ่าน
ฝายในฤดูฝน 

ปีละ 2 แห่ง 3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่
มั่นคง 

ขยายพื นที่
เพาะปลูก 
จ้านวน 100 ไร่
ต่อปี 

อบจ.มค 

7. โครงการติดตั งไฟสัญญาณ
จราจรสี่แยกหนองคูไชย พื นที่
หมู่ที่ 2 

- เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในเขต อบต. 

ติดตั งไฟสัญญาณ
จราจรตามแยกที่
มีการจราจร
หนาแน่น 1  แยก 

3,000,000 
 

   อุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

อบจ.มค 

8. โครงการก่อสร้างขยาย
สะพานบ้านจอกขวาง-บ้าน
โพธิ์ 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
สัญจร 

ก่อสร้างสะพาน
ใหม่แทนอันเดิมที่
แคบกว่าขนาด
ถนน 1 แห่ง 

3,000,000 
 

   อุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

อบจ.มค 


