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ค ำน ำ 
 
 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การปกครองส่วนท้องถ่ินและการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้อย่างชัดเจน  เพื่อให้มีการ
พัฒนาการกระจายอ านาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ
เป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และให้มีอ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และก าหนด
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถ่ิน รวมถึงการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินและจัดสรร
สัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกัน  ซึ่งได้ก าหนดให้แต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดย
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พุทธศักราช 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินเพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ของแต่ละท้องถ่ิน  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และศักยภาพของแต่ละท้องถ่ิน  รวมทั้งเป็น
การสอดประสาน สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตลอดจนนโยบายที่ส าคัญต่างๆของรัฐบาล 

 ดังที่กล่าวข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในยุคปัจจุบัน จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง 
โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น แต่ยังได้ขยาย
บทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมของทอ้งถ่ินด้วย และเป็นองค์กรที่
เปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมากข้ึนด้วย 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถ่ิน(2561 -2565) 
ฉบับเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยเน้นกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่ วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและร่วมกันค้นหาความต้องการเพื่อใช้เป็น
แนวทางส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและท าให้การด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 
 
 

                             งานนโยบายและแผน  
                                                             ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 

อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
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สารบัญ 
 

                             หน้า 
 

       

ส่วนท่ี 1 กำรน ำแผนท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ                  
    
 1. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน        
  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ( ผ. 01 )       1-3 
  - รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติม ( ผ. 02 )    4-20  
  - รายละเอียดโครงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ( ผ. 02 )    21-22  
  - รายละเอียดโครงการพัฒนา แก้ไข ( ผ. 02 )               23-24  

 
ส่วนท่ี 2 ภำคผนวก          25 

 

 



 
 

                     

บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑                                                                                         

   
                 

          ของ 
 
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
              อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

 









 

 
                     

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

   1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

           1.1.1  งานบริหารทั่วไป 

           1.1.2 งานสถิติและวิชาการ 

           1.1.3  งานบริหารงานคลัง 

 1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 1.2.1 ส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  1.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาสงบภายใน 

  1.3.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ     ส านกัปลดั 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแสง อ.วาปปีทุม จ.มหาสารคาม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
                                                                             แบบ (ผ.02) 
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-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3 การสรา้งความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
        1.1 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

1. โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง  

1. เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล
และเทศบาลต าบลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เรียกชื่ออ่ืน ให้มีบุคลากร
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้นระบบบัญชาการ
เหตุการณ์                        
(Incident Command 
System : ICS )การควบคุม
สั่งการ การบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง จ านวน 
50 คน 
2.ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่
เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 
นักเรียนจิตอาสา 
หลักสูตรพื้นฐานและ/
หรือหลักสูตรประจ า
จ านวน 10 คน 
-ฝึกอบรม จ านวน 3 วัน 

  110,000  
อบต.หนองแสง 

110,000  
อบต.หนองแสง 

110,000  
อบต.หนองแสง 

-จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า50 คน 

ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

 
ส านักปลัด 

(ฝ่าย
ป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
                                                                             แบบ (ผ.02) 
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ที่เป็นรูปแบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. เพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ 
4. เพื่อสนับสนุนให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทานในระดับพื้นที่
ให้มีความเข้มแข็งและมี
ทักษะความรู้ความช านาญ
ในการจัดการภัยพิบัติอันจะ
ส่งผลให้ประชาชนใน
ชุมชน/ท้องถิ่นมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
                                                                             แบบ (ผ.02) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
2 

2.โครงการให้ความ
ช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้ประสบภัย, 
, สาธารณภัย 

เพื่อช่วยเหลือและเยียวยา
ผู้ประสบภัย,สาธารณภัยใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

-เพื่อช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้ประสบภัย,สา
ธารณภัยในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล    
หนองแสง 
-ผู้ประสบภัย,สาธารณ
ภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง ซ่ึงไม่
เข้าข่ายใช้จ่ายเงินจาก
แผนงานงบกลาง หมวด
ส ารองจ่ายได้ 

  60,000  
อบต.หนองแสง 

60,000  
อบต.หนองแสง 

60,000  
อบต.หนองแสง 

คุณภาพชีวิต
และความ
เป็นอยู่ของ
ผู้ประสบภัยดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ผู้ประสบภัยดีขึ้น 

 
ส านักปลัด 

(ฝ่าย
ป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย) 

3 3.โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 6 ล้อ แบบ
บรรทุกน้ าขนาด
บรรจุน้ า 6,000 
ลิตร พร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิง 
 

-เพื่อบริการประชาชนจาก
ปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคและบริโภค 
-เพื่อระงับเหตุจากไฟไหม้ 

จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 6 ล้อ แบบ
บรรทุกน้ าขนาดบรรจุ
น้ า 6,000 ลิตรพร้อม
อุปกรณ์ดับเพลิง 
จ านวน 1 คัน 

  2,500,000 
อบต.หนองแสง 

2,500,000 
อบต.หนองแสง 

 -จัดซ้ือรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 
ล้อ แบบบรรทุก
น้ าขนาดบรรจุน้ า 
6,000 ลิตร
พร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิง 
จ านวน 1 คัน 

บริการประชาชน
จากปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภคและบริโภค 
ระงับเหตุจากไฟ
ไหม ้

ส านักปลัด 
(ฝ่าย

ป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย) 

 

 

 



 
                     

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

  
                          

   2.1  แผนงานการเกษตร 

         2.1.1  งานสง่เสรมิการเกษตร 

         2.1.2  งานอนุรกัษ์แหลง่น  าและป่าไม ้

                 
                 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     กองส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแสง อ.วาปปีทุม จ.มหาสารคาม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
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-ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
    2.2 แผนงาน : การเกษตร                         (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้) 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 

1.โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น คอนกรีต
เสริมเหล็ก ก้ันห้วย
ท่อนตอนบน บ้าน 
สองห้องใต้ หมู่ที่ 9 

- กักเก็บน้ าใช้ในฤดู
แล้งและป้องกันน้ า
ท่วม 
- เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

-ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ก้ันห้วยท่อนตอนบน บ้าน 
สองห้องใต้ หมู่ที่ 9 ขนาด
สันฝายกว้าง 2.00 ม. ยาว 
16.00 ม. สูง 2.00 ม. 
ก่อสร้างตามแบบอบต.
หนองแสงก าหนด 

  250,000  
อบต. 

หนองแสง 

  ก่อสร้างฝายกัก
น้ าล าห้วย ล าห้วย
ท่อน 1 จุด 

- กักเก็บน้ าใช้ใน
ฤดูแล้งและ
ป้องกันน้ าท่วม 

กองช่าง 

5 2.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมล าน้ า ล า
หว้ย หนองน้ าและฝ่าย
ก้ันน้ าที่เป็น
สาธารณประโยชน์ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อบต.หนองแสง 

-เพื่อความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมล า
น้ า ล าห้วย หนองน้ าและ
ฝ่ายก้ันน้ าที่เป็น
สาธารณประโยชน์ในเขต
ต าบลหนองแสงให้สามารถ
ใช้การได้ 
-เพื่อลดความเสียหายต่อ
พื้นที่เกษตรและเพื่อการ
สัญจรขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

  600,000 
อบต. 

หนองแสง 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 

600,000 
อบต. 

หนองแสง 

ล าน้ า ล าห้วย 
หนองน้ าและ
ฝ่ายก้ันน้ าที่
เสียหายได้รับ
การซ่อมแซม
และสามารถเก็บ
กักน้ าไว้ใช้ได้ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าได้เต็มที่ 

-ลดความเสียหาย
ต่อพืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
 

3.โครงการขุดลอก
หนองสาธารณะกลาง
หมู่บ้าน บ้านงัวเจริญ 
หมู่ 28 

-ปรับปรุง ภูมิทัศน์ 
หนองกลางบ้าน 
สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

-กักเก็บน้ า  

-ขุดลอกหนองสาธารณะ
กลางหมู่บ้าน บ้านงัวเจริญ 
หมู่ที่ 28 ขนาด 20.00 ม. 
ยาว  40.00 ม. ลึก 4.00 
ม. พร้อมปรับพื้นที่
สาธารณะรอบหนองตาม
แบบ อบต.หนองแสง
ก าหนด 
 

  100,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ หนอง
กลางบ้าน ให้มี
ประโยชน์ใช้สอย
ร่วมกันมากขึ้น 

ชุมชนน่าอยู่มี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

 

กองช่าง 

 

  



 
                     

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อม                          
                 
                 

   5.1  แผนงานการสาธารณสุข 

  5.1.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแสง อ.วาปปีทุม จ.มหาสารคาม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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- ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชมุชนในท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงาน : การสาธารณสขุ        (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
7 

1. โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
( COVID-19) แ ล ะ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 

-  เพื่อให้ความรู้ 
ค าแนะน า การดูแลเฝ้า
ระวังตนเอง ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง  
- เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019   
- เพื่อจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ 
เพียงพอต่อการสนับสนุน
ด าเนินงานเฝ้าระวัง และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019   

- ประชาชนทั่วไปใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง  
-พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง องค์การ
บริการส่วนต าบล 
หนองแสง 

  178,485 
อบต. 

หนองแสง 
  

250,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

250,000 
อบต. 

หนองแสง 
 

-ลดปริมาณการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อทุก 
ประเภท เช่น  
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19)  
และโรคติดต่อ
อ่ืนๆ   

-ลดปริมาณการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อทุก 
ประเภท เช่น  
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
และโรคติดต่อ
อ่ืนๆ    

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



 
                     

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                          
                 
                 

   6.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

   6.1.1  งานไฟฟ้าและถนน 

   6.1.2 งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฎิกลู 

 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     กองช่าง 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแสง อ.วาปปีทุม จ.มหาสารคาม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
6.ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน                           (งานไฟฟ้าและถนน) 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 
 

1.โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 
(เส้นทางบ้านหนองคู 
– บ้านจอกขวาง) 
 
 

-เพื่อความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
หนองคู หมู่ที่ 4 
(เส้นทางบ้านหนองคู – 
บ้านจอกขวาง)ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.05 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด  
  

  340,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 
 

2.โครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ า
ดอนบม หมู่ที่ 5 
(เส้นทางบ้าน 
ยายจีม - สี่แยก, บ้าน
ยายคาปอน - ดอนปู่
ตา - ศาลาประชาคม) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างทางระบายน้ า
ดอนบม หมู่ที่ 5 (เส้นทาง
บ้านยายจีม - สี่แยก, บ้าน
ยายคาปอน - ดอนปู่ตา - 
ศาลาประชาคม) 
โดยวางท่อระบายน้ า 
คมล.แบบครึ่งซีก ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x1.00 ม. 
และท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x1.00 ม. ความยาว
รวม 435 เมตร 
- บ่อพักก่ออิฐขนาด 
0.60x0.60 ม. จ านวน 
10 บ่อ  
-บ่อพักคสล.ขนาด 
0.60x0.60 ม. จานวน 
5 บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด  

  259,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน้ า
ท่วมและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
                                                                             แบบ (ผ.02) 

 

12 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 
 

3.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านจอกขวาง 
หมู่ที่ 6 (เส้นทาง
รอบหมู่บ้านด้านทิศ
ใต้บ้านนางประยงค์-
บ้านนาง 
บังอร) 

-เพื่อความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง 
หมู่ที่6 (เส้นทางรอบ
หมู่บ้านด้านทิศใต้บ้านนาง
ประยงค์-บ้านนาง 
บังอร) ขนาด กว้าง 3.50 
ม. ยาว 140.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 490.00 ตร.ม. 
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
0.20 ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด  
 

  279,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
                                                                             แบบ (ผ.02) 

 

13 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 
 

4.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธ์ิ หมู่ที่ 
10(เส้นทางด้านทิศ
ตะวันนตกจากบ้าน
นางสายเพชร แก้ว
ธานี -บ้านนาง
ภัทนวรรณ สัตมิตร) 

-เพื่อความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธ์ิ 
 หมู่ที่ 10 
ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
138.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
552.00 ตร.ม. เสริมดินคัน
ทาง104.00 ลบ.ม. วางท่อ
ระบายน ้าขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.30 ม. 
จ้านวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด  

  332,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
                                                                             แบบ (ผ.02) 

 

14 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 
 

5.โครงการก่อสร้าง
สะพานแบบท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม 
เหล็ก (Box Culvert) 
ล าห้วยท่อน บ้านโนน
ท่อน หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
สัญจร 
- เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในจุดเสี่ยง 

-ก่อสร้างสะพานแบบท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม 
เหล็ก (Box Culvert) ล าห้วย
ท่อน บ้าน โนนท่อน  
หมู่ที่ 11 
ขนาด 2.10 x 2.10 ม.จ้านวน 
3 ช่อง ผิวจราจร 5 ม. ก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท  จ านวน 
500,000 บาท    

  500,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

13 6.โครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ าบ้าน
ปลาบู่ หมู่ที่ 14 
(เส้นทางบ้านนาง
ประภา โพธ์ิพันทะ
ราช) 

-เพื่อความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างทางระบายน้ าบ้าน
ปลาบู่ หมู่ที่ 14 
โดยวางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.00 ม. ความยาว
รวม 226 เมตร บ่อพัก คสล.
ขนาด0.70x0.70 ม. จ านวน 
12 บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงก าหนด 
 

  241,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน้ า
ท่วมและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
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15 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 
 

7.โครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ าหนอง
เดิ่น หมู่ที่ 16 
(เส้นทางหน้าบ้าน
นางบุญมี เกตุดี - 
นางอุบล แก้วภา) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างทางระบายน้ าหนอง
เดิ่น หมู่ที่ 16  
โดยวางท่อระบายน้ า คมล.
แบบครึ่งซีก ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 
ม. และท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x1.00 ม. ความยาว
รวม 186 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด 

  89,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน้ า
ท่วมและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

15 8.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกระยอม 
หมู่ที่ 17 (เส้นทาง
กลางหมู่บ้าน) 

-เพื่อความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกระยอม หมู่ที่ 
17 (เส้นทางกลางหมู่บ้าน)  
ขนาด กว้าง 8.00 ม. 
 ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
520.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ
อบต.หนองแสงกาหนด 
 

  299,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 
 

9 .โครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ าบ้าน
โพธ์ิ หมู่ที่ 20 
(เส้นทาง 
ภายในหมู่บ้าน) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังและความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชน 

-ก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านโพธ์ิ 
หมู่ที่ 20  
โดยก่ออิฐขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. วางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x1.00 ม. บ่อพักก่ออิฐ
ขนาด0.80x0.80 ม. จ านวน  
1 บ่อ ความยาวรวม 475 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงก าหนด  
 

  384,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน้ า
ท่วมและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 10.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสอง
ห้องกลาง หมู่ที่ 
22 (เส้นทางด้าน
ทิศตะวันตก) 

-เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ของประชาชน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสองห้องกลางหมู่ที่ 22  
- ตอนที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
40.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. 
- ตอนท่ี 2 ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 
60.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 180.00 ตร.ม. 
- ตอนท่ี 3 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
30.00 ม. หนา0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. 
วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 
 จ้านวน 6ท่อน ท่อระบายน ้า คสล.
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 
จ้านวน 6 ท่อน บ่อพักก่ออิฐขนาด 
0.60x0.60 ม. 1 บ่อ บ่อพักก่อ 
อิฐขนาด 0.80x0.80 ม. 1 บ่อ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
ก าหนด  

  275,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
                                                                             แบบ (ผ.02) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 11.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านจอกขวาง
เหนือ หมู่ที่ 26 
(เส้นทางบ้านนางดา 
ปาปะเพ – บ้านนาย 
สุรัตน์ แก้วธานี) 

-เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ของประชาชน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจอกขวางเหนือหมู่ที่ 26  
 ขนาด กว้าง3.50 ม. 
 ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
490.00 ตร.ม. เสริมลูกรังรองผิว
ทางปริมาณ104 ลบ.ม. ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.20 ม.  
วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
จ้านวน 5 ท่อน 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสง 
ก าหนด   
 

  297,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
                                                                             แบบ (ผ.02) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 12.โครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ าบ้านเดิ่น
ค า หมู่ที่ 27 
(เส้นทางภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังและ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ของประชาชน 

-ก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านเดิ่นค า 
หมู่ที่ 27(เส้นทางภายในหมู่บ้าน) 
โดยวางท่อระบายน้ า คมล. แบบ 
ครึ่งซีก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x1.00 ม. และท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x1.00 ม. 
ความยาวรวม 497 เมตร  
-ขยายผิวจราจร 248.5 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.หนองแสง 
ก าหนด  
 

  326,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ลดปัญหาน้ า
ท่วมและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

20 13.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านงัวเจริญ 
หมู่ที่ 28 (เส้นทาง
หลังโรงเรียนหัวงัว - 
บ้านนายศาสตรา 
ปทุมพร) 

-เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ของประชาชน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านงัวเจริญ หมู่ที่ 
28 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
80.00 ม. หนา 0.15 ม.  
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
320.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อม 
ติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด  

  184,000 
อบต. 

หนองแสง 

  ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้นและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม       
                                                                             แบบ (ผ.02) 
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและแหล่งที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 14.โครงการขุดเจาะ
น้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรหรือการ
อุปโภค บริโภคในเขต
พื้นที่รับผิดชอบต าบล
หนองแสง 

- เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

-แก้ไขปัญหาน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค ไม่
เพียงพอ 

ขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบต าบลหนอง
แสง    ปีละ ไม่น้อยกว่า 1 จุด 

  300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

300,000 
อบต. 

หนองแสง 

-ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

-เกษตรกรมีน้ า
ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

- เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ าท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

 

กองช่าง 

 

 

 



 
                     

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                          
                 
                 

   6.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

   6.1.1  งานไฟฟ้าและถนน 

   6.1.2 งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฎิกลู 

 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     กองช่าง 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแสง อ.วาปปีทุม จ.มหาสารคาม                     



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม     
                                                                           แบบ (ผ.02) 

 

 

(เปลี่ยนแปลง) 
ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน                           (งานไฟฟ้าและถนน) 
 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก (เส้นทางรอบสระไร่ข้าว-หนอง
สาธารณะ) หมู่ที่18  

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18 (เส้นทางรอบ
สระไร่ข้าว)  
 

-เน่ืองจากรายละเอียด
คุณลักษณะของชื่อโครงการไม่
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการยังช่วย
บ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของโครงการมาก
ขึ้นด้วยไป  
-เป้าหมายแผนพัฒนาเดิม ระบุ
ไม่ชัดเจนถึงผลผลิตโครงการ
พัฒนา 
-งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชนและมีปลอดภัยมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจรของประชาชน 

เป้าหมาย 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 125.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบอบต. หนองแสงก าหนด 

เป้าหมาย 
ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
120.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า480.00 ตร.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.หนองแสงก าหนด 

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561  :         - พ.ศ. 2561 :        - 
พ.ศ. 2562 :   พ.ศ. 2562 : - 
พ.ศ. 2563 :  375,000 บาท พ.ศ. 2563 :  375,000 บาท 
พ.ศ. 2564 :  375,000 บาท         พ.ศ. 2564 :  280,000 บาท         
พ.ศ. 2565 :   พ.ศ. 2565 :   
ตัวชี้วัด (KPI) 
ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองช่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-กองช่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) เล่ม1 หน้า 97 ล าดับที่ 123 ) 

        21 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม     
                                                                           แบบ (ผ.02) 

 

 

(เปลี่ยนแปลง) 
 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 25 วางท่อ
ระบายน้ า(เส้นทางจากวงเวียน-ซุ้มประตู
กลองยาว)  

 

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านเมืองใหม่ 
หมู่ที่ 25 
(เส้นทางวงเวียน - ซุ้มประตูกลองยาว) 
 

-เน่ืองจากรายละเอียด
คุณลักษณะของชื่อโครงการ
ไม่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการยัง
ช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของโครงการมาก
ขึ้นด้วยไป  
-เป้าหมายแผนพัฒนาเดิม 
ระบุไม่ชัดเจนถึงผลผลิต
โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังและความสะดวกใน
การคมนาคมของประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังและความสะดวกใน
การคมนาคมของประชาชน 

เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ าขนาด Ø0.60*100.00 
ม. ความยาว 350 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. และติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงก าหนด 

เป้าหมาย 
วางท่อระบายน้ าคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60x1.00 ม. ระยะทางรวม 300 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. 
จ านวน 10 บ่อ และติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองแสงก าหนด 

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561  :         - พ.ศ. 2561 :        - 
พ.ศ. 2562 :   พ.ศ. 2562 : - 
พ.ศ. 2563 :  350,000 บาท พ.ศ. 2563 :  419,000 บาท 
พ.ศ. 2564 :  350,000บาท         พ.ศ. 2564 :  350,00 บาท         
พ.ศ. 2565 :   พ.ศ. 2565 :   
ตัวชี้วัด (KPI) 
ลดปัญหาน้ าท่วมและป้องกันน้ าท่วมขัง 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ลดปัญหาน้ าท่วมและป้องกันน้ าท่วมขัง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองช่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-กองช่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) เล่ม1 หน้า 101 ล าดับที่ 131 ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    

ฉบบัเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

                          
                 

 3.1  แผนงานการศึกษา 

      3.1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและการนันทนาการ 

      3.2.1  งานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 

 
                 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแสง อ.วาปปีทุม จ.มหาสารคาม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม     
                                                                           แบบ (ผ.02) 

 

 

                  (แก้ไข) 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.1 แผนงานการศึกษา               ( งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ) 
ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการแก้ไข 

1 1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนัเด็กแห่งชาติ -เน่ืองจากรายละเอียด
คุณลักษณะของชื่อโครงการ
ไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการยัง
ช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
มากขึ้นด้วยไป  
-เป้าหมายแผนพัฒนาเดิม 
ระบุไม่ชัดเจนถึงผลผลิต
โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเด็กว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่ง
ต่อประเทศชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและ
ม่ันคงสืบไป 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของเด็กว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญย่ิงต่อ
ประเทศชาติ และเปน็ก าลังส าคัญในการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและ
ม่ันคงสืบไป 

เป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ  1,000  คน 

เป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า  1,000  คน 

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561  : 400,000 บาท พ.ศ. 2561  : 400,000 บาท 
พ.ศ. 2562 :  400,000 บาท พ.ศ. 2562 :  400,000 บาท 
พ.ศ. 2563 :  250,000 บาท พ.ศ. 2563 :  250,000 บาท 
พ.ศ. 2564 :  250,000 บาท พ.ศ. 2564 :  250,000 บาท 
พ.ศ. 2565 :  250,000 บาท พ.ศ. 2565 :  250,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
จ านวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า  1,000  คน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
จ านวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า  1,000  คน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กได้มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกในสิ่ง
ที่ดีงาม และให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็ก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กได้มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกในสิ่งที่ดี
งาม และให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของ
เด็ก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) เล่ม1 หน้า 65 ล าดับที่ 53 ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม     
                                                                           แบบ (ผ.02) 

 

 

                        (แกไ้ข) 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการแก้ไข เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข 

2 2.โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนัแม่แห่งชาติ -เน่ืองจากรายละเอียด
คุณลักษณะของชื่อโครงการ
ไม่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการยัง
ช่วยบ่งชี้ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของโครงการมาก
ขึ้นด้วยไป  
-เป้าหมายแผนพัฒนาเดิม 
ระบุไม่ชัดเจนถึงผลผลิต
โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดง
ความจงรักภักดี 
-เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล อบต.
หนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนองค์การริหารส่วนต าบลหนองแสงได้
แสดงความรัก  ความกตัญญูกตเวทีต่อ
มารดา 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดง
ความจงรักภักดี 
-เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล อบต.
หนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนองค์การริหารส่วนต าบลหนองแสงได้
แสดงความรัก  ความกตัญญูกตเวทีต่อ
มารดา 

เป้าหมาย 
เด็กนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  
ประชาชนทั่วไป  พนักงานจ้าง  พนักงาน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง  สมาชิก  อบต.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน  ประมาณ  650  คน 

เป้าหมาย 
เด็กนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  ประชาชน
ทั่วไป  พนักงานจ้าง  พนักงานเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  สมาชิก  
อบต.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ไม่
น้อยกว่า  650  คน 

งบประมาณ งบประมาณ 

พ.ศ. 2561  : 20,000   บาท พ.ศ. 2561  : 20,000   บาท 
พ.ศ. 2562 :  20,000   บาท พ.ศ. 2562 :  20,000   บาท 
พ.ศ. 2563 :  30,000 บาท พ.ศ. 2563 :  30,000 บาท 
พ.ศ. 2564 :  30,000 บาท พ.ศ. 2564 :  30,000 บาท 
พ.ศ. 2565 :  30,000 บาท พ.ศ. 2565 :  30,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
จ านวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า  650  คน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
จ านวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า  650  คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแสงได้แสดง
ความรัก  ความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การ
ริหารส่วนต าบลหนองแสงได้แสดงความรัก  
ความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
    (อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565) เล่ม1 หน้า 66 ล าดับที่ 54 ) 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


