
 
 

     

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 
   

   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 
 

ส านักปลัด 
งานนโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร  ๐-๔๒๗๐๔-๗๘๘ 
 

 



 

ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๘ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ “ข๎อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่น ให๎เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารสํวนต าบลให๎สํงรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให๎สภาองค์การบริหารสํวนต าบล
พิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด๎วย        
เมื่อแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามวรรคหนึ่งได๎รับความเห็นชอบแล๎ว ให๎สํงแผนพัฒนาท๎องถิ่นดังกลําวให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น
ประกาศใช๎ พร๎อมทั้งปิดประกาศให๎ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวันนับแตํวันที่ผู๎บริหารท๎องถิ่น
ประกาศใช๎ 

 

  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแวงใต๎  ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) ซึ่งประกาศใช๎เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล๎วนั้น  แตํการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องสอดคล๎อง
กับนโยบายของผู๎บริหาร และสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน เพ่ือให๎สามารถแก๎ปัญหา ความจ าเป็น
เรํงดํวน ทันตํอสถานการณ์ในปัจจุบัน  และใช๎เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี องค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองแวงใต๎ จึงต๎องจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชน ตามนโยบายผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแวงใต๎ ตํอไป 
 
 
 
              คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
         องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแวงใต๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

 เรื่อง           หน้า  
 

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑                                                                            ๑  
๒. บัญชีแก๎ไขแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ แบบ ผ.๐๒            ๕  
๓. บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓                                                                                          ๔9 
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                                                                 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา   แบบ ผ.๐๑ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) /เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  

              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
   

ยุทธศาสตร์/แผนงาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน              

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

 ๑.๓ แผนงานการศึกษา             

 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข             

 ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์             

 ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน         ๑๔ ๔,๗๑๓,๗๕๐ ๑๔ ๔,๗๑๓,๗๕๐ 
 ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน             
 ๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ             

 ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         ๖๐ ๒๖,๘๙๔,๒๐๐ ๖๐ ๒๖,๘๙๔,๒๐๐ 

 ๑.๑๐ แผนงานการเกษตร             

 ๑.๑๑ แผนงานงบกลาง             

รวม         ๗๔ ๓๑,๖๐๗,๙๕๐ ๗๔ ๓๑,๖๐๗,๙๕๐ 
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                                                                                           บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา                                                                    แบบ ผ.๐๑ 
                                                       (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม๑/๒๕๖๔) 
                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ             

 ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

 ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

 ๒.๓ แผนงานการศึกษา             

 ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข             

 ๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์             

 ๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน             

 ๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         ๑ ๓๕,๐๐๐ ๑ ๓๕,๐๐๐ 
 ๒.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ             

 ๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 ๒.๑๐ แผนงานการเกษตร         ๒ ๑๓๐,๐๐๐ ๒ ๑๓๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๑ แผนงานงบกลาง             

รวม         ๓ ๑๖๕,๐๐๐ ๓ ๑๖๕,๐๐๐ 
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                                                          บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา                                                             แบบ ผ.๐๑ 
                                         (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔) 

                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ปี 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์             

 ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

 ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

 ๓.๓ แผนงานการศึกษา         ๔ ๖,๙๓๙,๙๐๐ ๔ ๖,๙๓๙,๙๐๐ 

 ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข             

 ๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์             

 ๓.๖ แผนงานเคหะและชุมชน             

 ๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
 ๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ             

 ๓.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 ๓.๑๐ แผนงานการเกษตร             

 ๓.๑๑ แผนงานงบกลาง             

รวม         ๔ ๖,๙๓๙,๙๐๐ ๔ ๖,๙๓๙,๙๐๐ 
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                                                                                            บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา                                                                    แบบ ผ.๐๑                                                                                                           

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔)   

         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร   

ยุทธศาสตร์/แผนงาน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี              

 ๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป         ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ 

 ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

 ๔.๓ แผนงานการศึกษา             

 ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข             

 ๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์             

 ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน             

 ๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ 
 ๔.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ             

 ๔.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 ๔.๑๐ แผนงานการเกษตร             

 ๔.๑๑ แผนงานงบกลาง             

รวม         ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ 

รวมทุกยุทธศาสตร์         ๘๓ ๓๙,๐๑๒,๘๕๐ ๘๓ ๓๙,๐๑๒,๘๕๐ 
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                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                         แบบ ผ.๐๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน     

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด      
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. 
 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ๎านหนองแวง 
ม.๑ เริ่มต๎นจากสวนยางนาง
บรรเจดิ ถึงล าห๎วยแสง  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ าระยะทาง
ประมาณ  ๑๘๖ เมตร                      
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๓๖๔๑๐๕,                  
N๑๙๖๒๘๘๔                                  
พิกัดสิ้นสดุ E๓๖๔๒๖๗,N๑๙๖๒๙๗๗) 

- - - - ๔๖,๕๐๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร   ม.๑ 
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 

๒. 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าพร๎อมลงหม๎อแปลง
เพื่อการเกษตร บ๎านดอน
กลอย ม.๓ เริ่มต๎นจากนา
นายแก๎ว ทองไสย์ ถึงนา
นายกองผล เสนาทิพย์  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง 
และไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไปนานายกองผล  
เสนาทิพย์ พร๎อมลงหม๎อแปลง (๑ เฟส) 
๓๐ kva ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ไปนา
นายกองพล เสนาทิพย์ ระยะทาง
ประมาณ ๗๐๐  เมตร 
และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าย๎อนกลบั นา
นายแก๎ว ทองใส ระยะทางประมาณ 
๑,๐๐๐ เมตร                                      
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๓๕๙๗๘๔,                
N๑๙๖๓๔๐๖๘                              
พิกัดสิ้นสดุ E๓๖๑๐๓๐,N๑๙๖๔๐๖๘)  

- - - - ๘๐๕,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร   ม.๓ 
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
 
 

         

 
 

 



 

 6 

 

                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                              แบบ ผ.๐๒  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน     

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. 
 
 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าพร๎อมลงหม๎อแปลง
เพื่อการเกษตร บ๎านโพน
สวาง หมูํที ่๔ เริม่ต๎นจาก
บ๎านนางศรัญญา แสนพันนา 
ถึง นานายบุญชํวย  ยาสา
ไชย  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและ
ไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ   ๑,๐๐๐ เมตร พร๎อมลงหม๎อ
แปลง (๑ เฟส) ๓๐ kva   
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าย๎อนกลับบ๎าน 
บ๎านนางศรัญญา ระยะทางประมาณ  
๑,๐๐๐ เมตร                        
 (จุดพิกัดเริ่มต๎น E๓๖๐๒๙๗,                  
N๑๙๕๙๙๒๔                               
พิกัดสิ้นสดุ E๓๕๙๗๑๘,N๑๙๕๙๑๐๓ ) 

- - - - ๖๓๐,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๒๐ ราย  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าท า
การเกษตร 

กองชําง 

๔. 
 
 
 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ๎านโคกกํอง    
หมูํที ่๕ เริม่ต๎นจากนานาย
เกิด สมเสียง ถึงนานายสาร  
แพงกัญญา  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ าระยะทาง
ประมาณ ๕๐๐ เมตร 
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๐๓๖๕๐๐๘,                
N๑๙๖๐๘๑๖                                 
จุดพิกัดสิ้นสุด E๐๓๖๕๔๐๗,              
N๑๙๖๐๖๑๗) 

- - - - ๑๒๕,๐๐๐ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร      
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
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                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                              แบบ ผ.๐๒ 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔                                               
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน     

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด        
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ๎านวังเยี่ยม หมูํ
ที ่๖ เริ่มต๎นจากหน๎าวัดปา่
คีรีวงกต ถึงทางหลวงชนบท 
หมายเลข ๓๐๐๕ 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง
ประมาณ ๑,๑๔๕ เมตร                   
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๓๖๖๘๑๑,               
N๑๙๖๐๗๙๕                               
จุดพิกัดสิ้นสุด E๓๖๖๕๖๗,                
N๑๙๖๑๕๐๔) 

- - - - ๒๘๖,๒๕๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร      
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
 
 
 

๖. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าพร๎อมลงหม๎อแปลง
เพื่อการเกษตร บ๎านบะทอง 
หมูํที.่๗ เริ่มต๎นจากหน๎าบ๎าน
นายทองพันธ ์บุตรแสน ถึง
สวนยางพารา นายชัย แก๎ว
อุดร  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและ
ไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อการเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 
พร๎อมลงหม๎อแปลง (๑ เฟส) ๓๐ kva 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไปสวนยางพารา
นายชัยยา แก๎วอุดร ระยะทางประมาณ 
๔๐๐ เมตร               
และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าย๎อนกลบัหน๎า
บ๎านนายทองพันธ์  บุตรแสน ระยะทาง
ประมาณ ๘๐๐ เมตร 
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๓๖๘๔๕๖,                
N๑๙๖๑๘๒๒                             
พิกัดสิ้นสดุ E๓๖๙๒๑๔,N๑๙๖๑๑๙๖) 

- - - - ๖๘๐,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร       
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
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                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                    แบบ ผ.๐๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่  ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน   

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        

     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน        

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด        
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ๎านศรสีวําง หมูํ
ที ่๙ เริ่มจากหน๎าบ๎านนาย
อภิสิทธ์ บุตรดีวงศ์  ถึงนา
นายเสง่ียม ไตรติ่ง  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง
ประมาณ  ๕๗๖ เมตร                              
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๐๓๖๑๙๘๐,                
N๐๑๙๖๒๒๘๕                              
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๑๕๒๗,                
N๑๙๖๒๕๗๙) 

- - - - ๑๔๔,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร      
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
 
 
 

๘. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าพร๎อมลงหม๎อแปลง
เพื่อการเกษตร บ๎านรุํงพนา
ไพร หมูํที่ ๑๐ เริ่มต๎นจาก
นายธรรมศักดิ์  สารโพคา  
ถึงนานายเฉลิมโรจน์  วง
มาลัย        

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง
และไฟฟ้าแรง
ต่ า 
เพือ่การเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร พร๎อมลงหม๎อ
แปลง (๑ เฟส) ๓๐ kva  
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ าเดินหน๎าไป
นานายเฉลมิโรจน์ วงมาลัย  ระยะทาง
ประมาณ ๓๓๕ เมตร  
และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าย๎อนกลบับ๎าน
นายธรรมศักดิ์ สารโพคา  ระยะทาง
ประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร                                  
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๓๖๔๕๓๐,                  
N๑๙๖๐๐๗๙                           
พิกัดสิ้นสดุ E๓๖๔๕๒๗,N๙๖๐๘๒๓) 

- - - - ๗๑๓,๗๕๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร        
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
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                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                         แบบ ผ.๐๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน   

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        

     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน        

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด         
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าพร๎อมลงหม๎อแปลง
เพื่อการเกษตร 
บ๎านนาบัวพัฒนา หมูํที่  ๑๑ 
เริ่มต๎นจากโรงสีเกํา ถึง นา
นางจารุวรรณ  ขันละ 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและ
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ  ๗๐๐ เมตร พร๎อมลงหม๎อ
แปลง (๑ เฟส) ๓๐ kva  
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเดินหน๎าไปนานาง
จารุวรรณ  ขันละ ระยะทางประมาณ  
๗๐๐ เมตร  ระยะทางโดยประมาณ  
๑๔๐๐ เมตร  
จุดเริม่ต๎นโครงการโรงสเีกํา 
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๓๖๒๙๔๙,           
N.๑๙๕๙๙๒๐ 
จดุพิกัดสิ้นสุด E๓๖๓๓๓๒,             
 N๑๙๖๑๐๔๕) 

- - - - ๔๗๑,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร         
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ๎านโนนเจริญ
ศิลป์ หมูํที่ ๑๒ เริม่ต๎นจากนา
นายเกษแก๎ว  เรียนชิน ถึง 
นานางค าปอง  ผาคุยค า 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากนานายเกษ
แก๎ว  เรียนชิน ถึง นานางค าปอง  ผาคุย
ค า ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร                                
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๓๖๘๐๑๒,                 
N๑๙๕๙๔๓๐                             
พิกัดสิ้นสดุ E๓๖๗๘๕๑,N๑๙๕๙๕๒๗) 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร       
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
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                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 แบบ ผ.๐๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน   

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        

     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน        

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด         
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ๎านโนนเจริญ
ศิลป์ หมูํที่ ๑๒ เริ่มต๎นจาก
นานายสวสัดิ์ ดาวเรือง ถึง 
นานายสมควร ต๎นสาย   

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า นายสวัสดิ์  
ดาวเรือง ถึง นานายสมควร  ต๎นสาย 
ระยะทางประมาณ ๑๒๕ เมตร            
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๓๖๘๔๘๔,                   
N๑๙๕๙๙๐๗                            
พิกัดสิ้นสดุ E๓๖๘๔๑๕,N๑๙๖๐๐๑๓) 

- - - - ๓๑,๒๕๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร       
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
 
 
 
 
 
 

๑๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ๎านโนนเจริญ
ศิลป์ หมูํที่ ๑๒ เริม่ต๎นจาก
นานางหวานใจ  แสนเขียว 
ถึง นานายฉบับ  คุณจันณี  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า นานางหวานใจ  
แสนเขียว ถึง นานายฉบับ  คุณจนัณี  
ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร        
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๓๗๐๒๑๖,                 
N๑๙๕๙๑๔๗                                 
พิกัดสิ้นสดุ E๓๗๐๑๒๓,N๑๙๕๘๒๒๔) 

- - - - ๒๕,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร       
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
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                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 แบบ ผ.๐๒ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแวงใต๎  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด๎านการค๎า  การลงทุน   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด๎านการค๎า  การลงทุน    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา๎งพื้นฐาน        

     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน        

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด         
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร บ๎านโนนเจริญศลิป์ 
หมูํที ่๑๒ เริ่มต๎นจากบ๎านนาย
ค าใหมํ ถึง บ๎านนางสาว
กนกวรรณ  วาปี  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบา๎นนายค า
ใหมํ  ระยะทางประมาณ  ๘๐ เมตร            
(จุดพิกัดเริม่ต๎น E๓๖๙๐๐๒,                 
N๑๙๕๙๐๐๑                                
พิกัดสิ้นสดุ E๓๖๘๙๘๔,                        
N๑๙๕๘๙๑๘) 

- - - - ๒๐,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร        
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
 
 
 
 
 
 

๑๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าพร๎อมลงหม๎อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ๎านหนองแวง หมูํ
ที ่๑๕ หนองปุ่งนกเป้า ถึง      
นานายสมเกษ นามเสนา 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง
และไฟฟ้าแรง
ต่ า 
เพื่อการเกษตร 

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ   ๑,๒๐๐ เมตร พร๎อม ลงหม๎อ
แปลง (๑ เฟส) ๓๐ kva  ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าย๎อนกลับหนองปุ่งนกเป้า  
ระยะทางประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร             
 (จุดพิกัดเริ่มต๎น E๓๖๒๔๔๓,                   
N๑๙๖๑๔๙๓                                
พิกัดสิ้นสดุ E๓๖๑๘๙๔,N๑๙๖๑๔๙๓) 

- - - - ๖๘๖,๐๐๐ ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน์ 
จ านวน ๕ ราย 

เกษตรกร       
มีไฟฟ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
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แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔    
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
  

 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน    
 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       

 

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
       

 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ กํอสร๎างโรงจอดรถภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแวง
ใต๎  

เพื่อกํอสร๎างโรงจอดรถ
ภายในที่ท าการองค์การ
บริหารสํวนต าบลหนอง
แวงใต ๎

กํอสร๎างโรงจอดรถ ขนาด
กว๎าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว 
๓๐.๐๐ เมตร พิกัด
กํอสร๎าง    E๐๓๖๒๙๖๖          
N๑๙๖๒๙๕๒ 

- - - - ๓๒๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละหกสิบได๎ใช๎
บริการ 

มีโรงจอดรถ
บริการ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
 
 
 
 

๒ ปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การ
บริหารสํวนต าบลหนองแวงใต๎  
 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองแวงใต๎ 

ปรับปรุงอาคารส านักงาน
ที่ท าการ อบต.หนองแวง
ใต๎ ขนาดอาคาร กว๎าง 
๗.๐๐ เมตร  ยาว ๒๕.๐๐ 
เมตร  สูง ๒ ช้ัน พิกัด
กํอสร๎างE๐๓๖๒๙๒๒  
N๑๙๖๒๙๕๒ 

- - - - ๑,๖๕๐,๐๐๐ มีพื้นท่ีบริการ
ประชาชนเป็น
สัดสํวน 

สามารถใช๎
พื้นที่อาคารได๎
มีประสิทธิ  
ภาพ 

กองชําง 
 
 
 
 
 
 

 
 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓    
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด         
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  

เพื่อปรับปรุงต่อ
เติม อาคาร
อเนกประสงค์
ภายในองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

ปรับปรุงต่อเติม ขนาดอาคารเดิม
กว้าง ๑๒.๓๐ เมตร ยาว ๒๔.๒๐ 
สูง ๑ ช้ัน โดยปรับปรุงโครงสร้าง
หลังคาใหม,่ก่อผนัง,ติดตั้งปะต,ู
หน้าต่าง, ปูกระเบื้องพื้น,ทาสี
อาคาร ติดตั้งฝ้าเพดานใหม,่ ฯลฯ 
(พิกัดก่อสร้าง E๐๓๖๒๙๔๒ N
๑๙๖๒๙๑๒) 

- - - - ๑,๘๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงอาคาร
เพื่อให้
ประสิทธิภาพใน
บริการประชาชน
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๗๐ 

มีอาคารที่มี
ประสิทธิภาพ
ในบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 
 

๔ ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้  
 

เพื่อปรับปรุงต่อ
เติม อาคารห้อง
ประชุมสภาฯ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ปรับปรุงต่อเติม ขนาดอาคารกว้าง 
๘.๐๐ เมตร  ยาว ๑๒.๐๐ เมตร 
สูง ๑ ช้ัน โดยปรับปรุงโครงสร้าง
หลังคาใหม,่ก่อผนัง,ติดตั้งปะต,ู
หน้าต่าง, ปูกระเบื้องพื้น,ทาสี
อาคาร ติดตั้งฝ้าเพดานใหม,่ ฯลฯ 
พิกัดก่อสร้าง  (E๐๓๖๒๘๘๘       
N๑๙๖๒๘๖๘) 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงอาคาร
เพื่อให้
ประสิทธิภาพใน
การประชุมสภา ฯ
มีประสิทธิภาพขึ้น
ร้อยละ ๗๐ 

มีอาคารที่มี
ประสิทธิภาพ
ในการประชุม
สภา ฯ 

กองช่าง 
 
 
 

         6 

 7 

 8 

 9 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด               
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ ปรับปรุงตํอเติม
อาคารบ๎านพัก
พนักงานสํวนต าบล 
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองแวงใต ๎

เพื่อปรับปรุงอาคาร
บ๎านพักพนักงาน
สํวนต าบลภายใน
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองแวงใต ๎

ปรับปรุงตํอเติมอาคาบ๎านพักพนักงาน
สํวนต าบล  ขนาดอาคารเดิมกว๎าง 
๑๐.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐.๐๐ เมตร 
โดยปรบัปรุงโครงสร๎างหลังคาและ
เปลี่ยนวสัดุมุงหลังคาใหมํ , ท าฝ้า
เพดานใหมํ , ปูพ้ืนกระเบื้องอาคาร , 
เปลี่ยนประตหูน๎าตําง ,ทาสีอาคารใหมํ 
, ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบ
สุขาภิบาลใหมํ ฯลฯ  (พิกัดกํอสร๎าง   
E๐๓๖๒๘๒๖ , N๑๙๖๒๙๕๒) 

- - - - ๑,๔๗๐,๐๐๐ ปรับปรุงตํอเติม
อาคารบ๎านพัก
พนักงานสํวนต าบล 
ขนาดอาคารเดิม
กว๎าง ๑๐.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๐.๐๐ เมตร  
สูง ๑ ช้ัน 
 

เจ๎าหน๎าท่ีพนักงาน
สํวนต าบล ไดเ๎ข๎า
พักในอาคารที่มี
สภาพเหมาะสมใน
การอยูํอาศัย และ
มีความปลอดภัย 

กองชําง 

๖ ปรับปรุงตํอเติม
อาคารเก็บพัสดุ
ภายในองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองแวงใต๎ 

เพื่อปรับปรุงตํอเติม
อาคารเก็บพัสดุ
ภายในองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองแวงใต๎ 

ปรับปรุงตํอเติมอาคารเก็บพัสดุ ขนาด
อาคารเดมิกว๎าง ๘.๐๐ เมตร  ยาว 
๑๒.๐๐ เมตร   สูง ๑ ช้ัน  โดยเท
คอนกรีตเสริมระดับพื้นอาคาร , กอํ
ผนัง , ทาสีอาคาร , ตดิตั้งประตู ฯลฯ    
(พิกัดกํอสร๎าง E๐๓๖๒๙๒๙ ,          
N๑๙๖๒๘๖๘) 

- - - - ๓๘๐,๐๐๐ ปรับปรุงตํอเติม
อาคารเก็บพัสดุ  
ขนาดอาคารเดิม
กว๎าง ๘.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร   

อาคารเก็บพัสดุ
ภายในองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองแวงใต๎ 
สามารถใช๎งานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
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 13 



 

 15 

         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด                  
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗ ตอํเติมหลังคากันสาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ๎านโนนเจริญ
ศิลป ์- วังเยี่ยม หมูํ ๖ 

เพื่อตํอเติมหลังคากัน
สาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านโนนเจรญิ
ศิลป ์- วังเยี่ยม หมูํ ๖ 

ตํอเติมหลังคา ขนาดความ
กว๎าง ๔ เมตร  ยาว ๗.๔๐ 
เมตร สูง ๓.๔๐ เมตร        
( พิกัดกํอสร๎าง                 
E๐๓๖๘๐๔๗  ,              
N๑๙๖๑๕๖๐ ) 

- - - - ๑๔๐,๐๐๐ ขนาดความกว๎าง ๔ 
เมตร ยาว ๗.๔๐ 
เมตร สูง ๓.๔๐ เมตร 

มีหลังคากัน
สาดส าหรับ
ป้องกันแดด
และฝน 
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

กองชําง 

๘ กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านโนนเจรญิศลิป์  - วังเยี่ยม 
หมูํ ๖ 

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว๎าง ๐.๓๐ เมตร x 
ลึก  ๐.๔๐ เมตรยาว 
๖๖.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร พร๎อมทํอระบายน้ า 
คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ๐.๓๐x
๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จุด 
รวม ๖ ทํอน                
(พิกัดกํอสร๎าง                          
E๐๓๖๘๐๔๗,               
N๑๙๖๑๕๖๐) 

- - - - ๑๑๐,๐๐๐ รางระบายน้ า คสล.
ขนาดความกว๎าง 
๐.๓๐ เมตร x ลึก  
๐.๔๐ เมตรยาว 
๖๖.๙๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร 

สามารถ
ระบายน้ าทิ้ง
ออกจาก
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านโนนเจรญิ
ศิลป์วังเยี่ยม 
ได๎อยํางมีปะ
สิทธิภาพ 
 
 

กองชําง 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด         
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙ กํอสร๎างหลังคาสนามเด็กเลํน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา๎นโนนเจริญศลิป์ - วัง
เยี่ยม หมูํที ่๖ 

เพื่อกํอสร๎างหลังคา
สนามเด็กเลํน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา๎น
โนนเจรญิศิลป์วัง
เยี่ยม หมูํ ๖ 

กํอสร๎างหลังคาสนามเด็ก
เลํน ขนาดกว๎าง ๑๒.๕๐ 
เมตร  ยาว ๑๓.๐๐ เมตร 
( พิกัดกํอสร๎าง                                
E๐๓๖๘๐๔๗ ,            
N๑๙๖๑๕๖๐) 

- - - - ๓๔๐,๐๐๐ กํอสร๎างหลังคา
ขนาดความกว๎าง 
๑๒.๕๐เมตร  ยาว 
๑๓.๐๐ เมตร  

มีหลังคาสนาม
เด็กเลํน
ส าหรับป้องกัน
แดดและฝน 

กองชําง 

๑๐ ปรับปรุงซํอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ๎านโนนเจรญิศิลป์ - วังเยี่ยม หมูํที ่
๖ 

เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
โนนเจรญิศิลป์            
วังเยี่ยม                       
(พิกัด E๐๓๖๘๐๔๗  ,                
N๑๙๖๑๕๖๐ ) 

- - - - ๘๐,๐๐๐ ปรับปรุงซํอมแซม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ปรับปรุง
ซํอมแซม
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ให๎เหมาะสม
ส าหรับการ
เรียนการสอน 

กองชําง 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

        25 



 

 17 

         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด       
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๑ กํอสร๎างหลังคาสนามเด็กเลํน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา๎นโนนเจริญศลิป์ หมูํที ่
๑๒ 

เพื่อกํอสร๎างหลังคา
สนามเด็กเลํน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา๎น
โนนเจรญิศิลป์ หมูํ 
๑๒ 

กํอสร๎างหลังคาขนาด
ความกว๎าง ๑๒.๕๐ เมตร  
ยาว ๑๓.๐๐ เมตร                
(พิกัดกํอสร๎าง                
E๐๓๖๙๒๔๓,                 
N๑๙๕๙๑๒๕ ) 

- - - - ๓๔๐,๐๐๐ กํอสร๎างโครง
หลังคาขนาด
ความกว๎าง 
๑๒.๕๐เมตร 
ยาว ๑๓.๐๐ 
เมตร  

มีหลังคาสนาม
เด็กเลํน
ส าหรับป้องกัน
แดดและฝน 

กองชําง 

๑๒ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ บ๎าน
โนนเจรญิศิลป์ หมูํที ่๑๒ 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
โนนเจรญิศิลป์                     
(พิกัด E๐๓๖๙๒๔๓,              
N๑๙๕๙๑๒๕) 

- - - - ๘๐,๐๐๐ ปรับปรุง
ซํอมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ปรับปรุง
ซํอมแซม
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ให๎เหมาะสม
ส าหรับการ
เรียนการสอน 

กองชําง 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
         34 
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           แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด       
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓ กํอสร๎างหลังคาสนามเด็กเลํน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านหนองแวง หมูํที ่๑๕ 

เพื่อกํอสร๎าง
หลังคาสนาม
เด็กเลํน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านหนองแวง 
หมูํ ๑๕ 

กํอสร๎างหลังคา ขนาดกว๎าง 
๗ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร 
(พิกัดกํอสร๎าง                    
E๐๓๖๙๒๔๓ ,                
N๑๙๕๙๑๒๕ ) 

- - - - ๒๖๐,๐๐๐ กํอสร๎าง
หลังคาขนาด
กว๎าง ๗ เมตร  
ยาว ๑๕.๐๐ 
เมตร  

มีหลังคาสนาม
เด็กเลํนส าหรับ
ป้องกันแดดและ
ฝน 

กองชําง 

๑๔ กํอสร๎างซุ๎มหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ๎านหนองแวง หมูํที ่๑๕ 

เพื่อกํอสร๎างซุ๎ม
หลังคาทางเดิน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กํอสร๎างซุ๎มหลังคาทางเดิน  
ขนาดความกว๎าง ๑.๕๐ 
เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร 
(พิกัดกํอสร๎าง                               
E๐๓๖๒๓๗๕ ,                
N๑๙๖๒๐๕๙ ) 

- - - - ๑๘๐,๐๐๐ กํอสร๎างซุ๎ม
ทางเดินขนาด
กว๎าง ๑.๕๐ 
เมตร ยาว 
๒๐.๕๐ เมตร 

กํอสร๎างซุ๎ม
ทางเดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ส าหรับป้องกัน
แดดและฝน 

กองชําง 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 
 43 
 44 



 

 19 

           แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด          
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
บ๎านหนองแวง หมูํที ่๑๕ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านหนองแวง หมูทํี ่
๑๕ 

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหนองแวง หมูํ ๑๕ 
(พิกัดกํอสร๎าง E๐๓๖๒๓๗๕ ,                
N๑๙๖๒๐๕๙ ) 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหนอง
แวง หมูํที ่๑๕ 

ปรับปรุง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านหนองแวง 
หมูํที ่๑๕  ให๎
เหมาะสม
ส าหรับการ
เรียน  การ
สอน 

กองชําง 

๑๖ กํอสร๎างหอถังประปา ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ๎านโนนเจริญศลิป ์- 
วังเยี่ยม หมูํที ่๖ 

เพื่อกํอสร๎างหอถัง
ประปาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กํอสร๎างหอถังประปา ขนาด
กว๎าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ 
เมตร ความสูง ๖.๐๐ เมตร 
พร๎อมถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส 
๒,๕๐๐ ลิตร จ านวน ๒ ถัง         
( พิกัดกํอสร๎าง                                
E๐๓๖๘๐๔๗ ,N๑๙๖๑๕๖๐) 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ มีน้ าส ารองใช๎
อยํางเพียงพอ
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีน
และครภูายใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีน้ า
ส ารองใช๎อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
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           แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด          
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๗ ปรับปรุงตํอเติมอาคารกองการศึกษาฯ เพื่อปรับปรุงตํอเติม
อาคารกอง
การศึกษาฯ 

ปรับปรุงตํอเติมอาคารกอง
การศึกษาฯ  ขนาดกว๎าง  
๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร                      
(พิกัดกํอสร๎าง E๐๓๖๒๙๑๘ ,  
N๑๙๖๒๙๐๒) 

- - - - ๒๔๐,๐๐๐ เพิ่มพื้นท่ีใช๎สอย
ในอาคารกอง
การศึกษา  
ขนาดพื้นท่ี  ๑๒  
ตารางเมตร และ
ปรังปรุงอาคาร 

เจ๎าหน๎าท่ีกอง
การศึกษามี
พื้นที่ท างาน
เพิ่มขึ้นและ
เหมาะสมตํอ
การท างาน 

กองชําง 

๑๘ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านหนองแวง       
หมูํที่ ๑ จุดเริ่มต๎นหน๎าบ๎าน         
นายสมเกษ นามเสนา ถึง หน๎าบ๎าน
นายหล า สุพร  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ถนนท่ีสะดวกใช๎การ
คมนาคม 

ความต๎องการผิวจราจร ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร                     
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๒๖๕๖,  
N๑๙๖๒๐๙๔                
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๒๗๔๗     
N๑๙๖๒๐๖๗) 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ กํอสร๎างถนน 
คสล ได๎พื้นท่ีไมํ
น๎อยกวํา ๒๕๐ 
ตารางเมตร 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชําง 

 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม   คร้ังท่ี /๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด           
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๙ กํอสร๎างธนาคารน้ าใต๎ดิน บ๎านหนอง
แวง  หมูํที่ ๑ จุดเริ่มต๎นหน๎า รพ.สต.  
ถึง หน๎าบ๎านนางสม เทาดี  

เพื่อก่อสร้างธนาคารน้ าใต้
ดิน บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 
๑ 

ยาว ๒๑๔ เมตร มีบํอพัก
น้ า จ านวน ๑๐ บํอ 
(พิกัดเริ่มต๎น                 
E๐๓๖๒๓๘๖,             
N๑๙๖๒๑๒๕             
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๒๕๐๒, 
N๑๙๖๒๓๒๔) 

- - - - ๑๔๗,๒๐๐ ยาว ๒๑๔ 
เมตร มีบ่อพัก
น้ า จ านวน 
๑๐ บ่อ 

มีระบบระบาย
น้ าลดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุ่ง
ลาย 

กองช่าง 

๒๐ กํอสร๎างธนาคารน้ าใต๎ดิน บ๎านหนอง
แวง  หมูํที่ ๑ จุดเริ่มต๎นหน๎าบ๎าน
นางโสมนสั สาริศรี ถึง หน๎าบ๎านนาย
สม ฮังกะส ี

เพื่อก่อสร้างธนาคารน้ าใต้
ดิน บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 
๑ 

ยาว ๖๒ เมตร มีบํอพักน้ า 
จ านวน ๓ บํอ 
(พิกัดเริ่มต๎น                 
E๐๓๖๒๔๙๖,              
N๑๙๖๒๒๑๓            
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๒๐๘, 
N๑๙๖๒๒๗๓) 

- - - - ๔๓,๐๐๐ ยาว ๒๑๔ 
เมตร มีบ่อพัก
น้ า จ านวน 
๑๐ บ่อ 

มีระบบระบาย
น้ าลดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุ่ง
ลาย 

กองช่าง 

            60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 
          66 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม   คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด         
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๑ ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาบัว  หมู่ที่ ๒ 
พิกัดเริ่มต้นหน้าบ้านนางกรรี 
แสนอุบล ถึง บ้านนางนิตยา 
ช่วยลือไชย 

เพื่อก่อสร้าง
รางระบายน้ า 

ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๖๐ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร มีบ่อพักน้ า
จ านวน ๗ บ่อ                           
(พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๒๘๑๓,                 
N๑๙๕๙๕๔๕                            
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๒๕๘๔,                    
N๑๙๖๙๔๕๘) 

- - - - ๖๑๒,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างถังสูงประปา บ้านนา
บัว หมู่ที่ ๒ พิกัดเริม่ต้นหนอง
เทา 

เพื่อก่อสร้าง
ถังบรรจุน้ า
หนองเทา 
บ้านนาบัว  
หมู่ที่ ๒ 

ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถังเก็บน้ าไฟเบอร์
กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จ านวน ๔ ถัง 
(พิกัด E๐๓๖๒๑๓๘, N๑๙๕๙๔๓๖) 

- - - - ๔๖๐,๐๐๐ ถังน้ าสามารถ
เก็บกักน้ าได ้

มีถังน้ าเก็บกัก
น้ าไว้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

            67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 
 73 
 74 
 75 

          76 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม   คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด        
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๓ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูํบ๎าน  บ๎าน
ดอนกลอย หมูํท่ี  ๓  จาก
คอนกรีตเดมิถึงหน๎าบ๎านนาย
กือ  ผินแก๎ว 

เพื่อให๎
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ขนาดผิวจราจรกว๎าง ๔.๐๐ เมตร          
ยาว ๘๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - - ๒๐๘,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละหกสิบได๎ใช๎
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 
 

๒๔ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภาย บ๎านดอนกลอย  
หมูํที่ ๓ จุดเริ่มต๎นหน๎าบ๎าน
นางล าดวน ไชยเทพ ถึง หน๎า
บ๎านนายณรงค์ คาโสจันทร์  

เพื่อให๎
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง ๔ เมตร ยาว ๘๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา ๓๓๒ ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ ๐.๕๐ เมตร      
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๑๕๔๖,N๑๙๖๓๓๒
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๑๔๒, N๑๙๖๓๔๐๖) 

- - - - ๒๑๒,๘๐๐ ประชาชนร๎อย
ละหกสิบได๎ใช๎
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 
 
 

            77 
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           81 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม   คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด                   
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๕ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูํบ๎าน  บ๎าน
ดอนกลอย หมูํท่ี ๓ จากหน๎า
บ๎านนิยมพลเวยีง  ถึงบ๎านนาย
ประวัติชัย วงษาคร 

เพื่อให๎
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ขนาดผิวจราจรกว๎าง ๔.๐๐ เมตร      
ยาว ๒๖๘ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  

- - - - ๖๙๖,๘๐๐ ประชาชนร๎อยละหก
สิบได๎ใช๎ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 
 

๒๖ 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพน
สวาง หมู่ที ่๔ จุดเริ่มต้นถนน 
คสล. เดิม ถึง หน้าบ้านนาง
สาย พนมชัย  

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๖  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
(พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๐๓๐๖,           
N๑๙๖๐๑๕๕                            
พิกัดสิ้นสดุ          
E๐๓๖๐๓๑๘, N๑๙๕๐๓๐๐) 

- - - - ๓๖๓,๒๐๐ ประชาชนร้อยละหก
สิบได้ใช้ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

            88 
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 93 

       

 

  แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม   คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด            
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพน
สวาง หมู่ที ่๔ จุดเริ่มต้นหน้า
บ้านนายไสว พาแกด า ถึง ท่ี
นานายประพันธ์ ลุน  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว๎าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๘๐๐ ตารางเมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ ๐.๕๐ เมตร                                  
(พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๐๑๓๖,                 
N๑๙๕๙๙๖๑                                  
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๐๐๕๑,N๑๙๕๙๗๘๑) 

- - - - ๔๙๘,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ
หกสิบได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๒๘ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วย
กุดหัวดง) บ้านโพนสวาง หมู่ที ่
๔ จุดเริ่มต้นห้วยกุดหัวดง  

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม  

กว๎าง ๒.๔๐ x ๒ เมตร จ านวน ๒ ชํอง 
ยาว ๖ เมตร                            
(พิกัด E๐๓๕๘๙๖๐,  N๑๙๖๙๙๗๙) 

- - - - ๕๑๐,๐๐๐ ท่อลอดเหลีย่ม
กว๎าง ๒.๔๐ x ๒ 
เมตร จ านวน ๒ 
ชํอง ยาว ๖ เมตร 
สูง ๒.๑๐ เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

                94 
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           96 

 97 

 98 

 99 
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         แบบ ผ.๐๒  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด              
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒  + ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๙ กํอสร๎างรางระบายน้ า
ส าเรจ็รูป ภายในหมูํบ๎าน บ๎าน
โคกกํอง  หมูํที่ ๕  จากหน๎า
บ๎านนางก๎าน คึมยะราช ถึง
หน๎าบ๎านนายจ าปา ภูมิเพ็ง 

เพื่อระบายน้ า กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป 
ขนาดกว๎าวง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร  มีบอํพักน้ า 
จ านวน ๑ บํอ                                   
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๔๒๑๙,                         
N๑๙๖๑๔๕๓                                   
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๔๓๖๘,N๑๙๖๑๓๘๖) 

- - - - ๒๘๒,๒๐๐ ระบายน้ าในพื้นที่
ได๎ร๎อยละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน
และไมํเกิด
ปัญหาน้ าทํวม
ภายในหมูํบ๎าน
  

กองชําง 

๓๐ กํอสร๎างรางระบายน้ า
ส าเรจ็รูป ภายในหมูํบ๎าน บ๎าน
โคกกํอง  หมูํที่ ๕ จุดเริ่มต๎น
หน๎าบ๎านนางพิสมัย สีผุย ถึง 
หน๎าบ๎านนายสมาน    สุพร  

เพื่อระบายน้ า กํอสร๎างรํางระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป 
ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๐ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร มีบํอพักน้ า
จ านวน ๑ บํอ                                 
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๔๓๙๑,                    
N๑๙๖๑๕๙๑                                  
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๔๔๖๘,N๑๙๖๑๕๔๗) 

- - - - ๑๕๓,๘๐๐ ระบายน้ าในพื้นที่
ได๎ร๎อยละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน
และไมํเกิด
ปัญหาน้ าทํวม
ภายในหมูํบ๎าน
  

กองชําง 
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แบบ ผ.๐๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด           
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๑ กํอสร๎างรางระบายน้ ากํอสร๎าง
รางระบายน้ าคอนกรีต
ส าเรจ็รูป ภายในหมูํบ๎าน บ๎าน
โคกกํอง หมูํที่ ๕ จากหน๎าบ๎าน
ภิญโญ กลางเมืองพล ถึงหน๎า
บ๎านนายดี  คึมยะราช 

เพื่อระบายน้ า กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป 
ขนาดกว๎าวง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๘๖ เมตร                  
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๔๔๑๔,                   
N๑๙๖๑๔๖๖                            
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๔๓๗๐,                  
N๑๙๖๑๓๙๐) 

- - - - ๑๔๖,๐๐๐ ระบายน้ าในพื้นที่
ได๎ร๎อยละ ๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน
และไมํเกิด
ปัญหาน้ าทํวม
ภายในหมูํบ๎าน
  

กองชําง 

๓๒ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูํบ๎าน บ๎านวัง
เยี่ยม หมูํที่ ๖ จุดเริ่มต๎นถนน 
คสล. เดิม ถึง หน๎าบ๎านนาย
หัสดี ผิวเหลือง  

เพื่อให๎
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว๎าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๘๐๐ ตารางเมตร 
ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ ๐.๕๐ เมตร 
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๗๙๔๔,                          
N๑๙๖๑๔๗๔                           
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๗๘๑๙,                     
N๑๙๖๑๔๐๔) 

- - - - ๔๙๘,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ
หกสิบได้ใช้ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

 

            106 

 107 

 108 
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 109 

         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด         
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๓ กํอสร๎างรางระบายน้ า
ส าเรจ็รูป ภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านวังเยี่ยม หมูํที่ ๖ 
จุดเริม่ต๎นหน๎า รพ.สต. บ๎าน
วังเยี่ยม ถึง หน๎าบ๎านนาย
ประวัติ จันทะแสน  

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ า
ส าเรจ็รูป 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๗ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ไมม่ีบ่อพักน้ า                                       
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๗๙๓๑,                 
N๑๙๖๑๖๕๙                            
พิกัดสิ้นสดุE๐๓๖๗๙๔๐,N๑๙๖๑๘๙๘) 

- - - - ๔๑๙,๙๐๐ ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิดปญัหา
น้ าท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๓๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนทับช้าง  หมู่
ที่ ๘ จุดเริม่ต้นถนน คสล. 
เดิม ถึง หน้าบ้านนายพิชิต 
ชามนตรี  

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๘๔๐ ตารางเมตร 
ไมํมไีหลํทาง พร๎อมวางทํอ คสล. (มอก.
ช้ัน๓) ขนาด ๑.๐๐ จ านวน ๒ ทํอน 
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๗๑๖๓๗,              
N๑๙๖๔๑๒๑                           
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๗๑๗๒๓,                
N๑๙๖๓๙๔๔) 

- - - - ๔๙๖,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละหกสิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก
  

กองช่าง 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม   คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด               
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘  
จุดเริม่ต้นหน้าบา้นนายนิรัน 
น้อยหลุมเหลา ถึง หน้าบ้าน
นางเลาะ กล้วยนคร  

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้างๆ
ละ ๐.๕๐ เมตร                            
(พิกัดเริ่มต้นE๐๓๗๑๖๓๗, N๑๙๖๔๑๒๑ 
พิกันสิ้นสุด E๐๓๗๑๗๒๓, N๑๙๖๓๙๔๔) 

- - - - ๔๙๘,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละหกสิบได้ใช้
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 

๓๖ กํอสร๎างรางระบายน้ า
คอนกรีตส าเร็จรูป ภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านโนนทับช๎าง หมูํที่ 
๘ จุดเริ่มต๎นหน๎าบ๎านนาง
เมือน พรมดง ถึง หน๎าบ๎าน
นายค ามี แสนเมือง   

เพื่อระบายน้ า กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป 
ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร พร๎อมวางทอํ PVC ๖ 
นิ้ว (ช้ัน ๘.๕) จ านวน ๕ ทํอน               
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๑๔๑๒, N๑๙๖๔๓๘๑ 
พิกันสิ้นสุด E๐๓๗๑๕๘๒, N๑๙๔๓๕๓) 

- - - - ๒๖๔,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน
  

กองช่าง 
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 121 

         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม   คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด          
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๗ กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีต
ส าเรจ็รูป ภายในหมูํบ๎าน บ๎าน
โนนทับช๎าง หมูํที่ ๘ จุดเริม่ต๎น
หน๎าบ๎านนายเหมือน หงห์ทัพ 
ถึง หน๎าบ๎านนายสมาน วิชัยวงค์   

เพื่อระบายน้ า กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีต
ส าเรจ็รูป ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ 
เมตร พร๎อมวางทํอ PVC ๖ นิ้ว (ช้ัน 
๘.๕) จ านวน ๕ ทํอน                                     
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๑๔๑๒,            
N๑๙๖๔๓๘๒                               
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๗๑๕๘๒,             
N๑๙๔๓๕๒) 

- - - - ๒๖๔,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
และไม่เกิด
ปัญหาน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน
  

กองช่าง 

๓๘ กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม บ๎านศรี
สวําง  หมูํที่ ๙ พิกัดเริม่ต๎นท่ีนา
นายวิโรธร สุพร  

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม  

ขนาดความกว๎าง ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร 
ความยาวบล็อก ๖.๐๐ เมตร จ านวน 
๒ ชํอง (พิกัดเริ่มต๎น  E๐๓๖๐๖๙๕,                         
N๑๙๖๓๕๑๔) 

- - - - ๔๘๐,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถ
ระบายน้ า 

กองช่าง 
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 131 

         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม   คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓๙ กํอสร๎างฝายน้ าล๎นบ๎านศรสีวําง หมูํ ๙  
บริเวณที่นานางทิวา บัวขันธ์  

เพื่อก่อสร้างฝาย
น้ าล้น 

กว๎าง ๑๒ เมตร สันฝายสูง 
๑.๕๐ เมตร ผนังข๎างสูง ๓ 
เมตร                           
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๒๓๓๑,                      
N๑๙๐๙๐๘)         

- - - - ๔๙๐,๐๐๐ สามารถกักเก็บ
น้ าได้ร้อยละ 
๙๐  

มีฝายสามารถ
เก็บกักน้ าไว้
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

๔๐ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่ง
พนาไพร  หมู่ที่ ๑๐  จุดเริ่มต้นหนา้บ้าน
นายบุญ ศรยีางนอก ถึง หน้าบ้านนาย
กุหลาบ ช านาญเอื้อ  

เพื่อปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๘๐  เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
(พิกัดเริ่มต้นE๐๓๖๔๒๙๕,          
N๑๙๖๐๑๘๑                 
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๔๑๒๘,                  
N๑๙๖๐๒๔๙) 

- - - - ๔๖๘,๐๐๐ ถนนมีสภาพการ
ใช้งาน
เหมือนเดมิ 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

กองช่าง 
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 134 

         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด                 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๑ กํอสร๎างรางระบายน้ า
คอนกรีตส าเร็จรูป
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนา
บัวพัฒนา หมูํที่ ๑๑
จุดเริม่ต๎น หน๎าบ๎านนาย
ยิ่ง สิทธิเวช ถึง หน๎า
บ๎านนาย สมัย นาแวํน  

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป 

กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีต
ส าเรจ็รูป ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ 
เมตร มีบํอพักน้ า จ านวน ๔ บํอ                       
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๒๗๙๕,  
N๑๙๕๙๗๔๔                            
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๒๖๑๑,                   
N๑๙๕๙๗๙๙) 

- - - - ๓๕๑,๒๐๐ ระบายน้ าในพื้นที่
ได้ร้อยละ ๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๔๒ กํอสร๎างรางระบายน้ า
คอนกรีตส าเร็จรูป
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนา
บัวพัฒนา หมูํที่ ๑๑ 
จุดเริม่ต๎น หน๎าบ๎านนาย
วิไล ชํวยลือไทย ถึง 
หน๎าบ๎านนายชาญชัย 
นาแวํน  

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป 

กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีต
ส าเรจ็รูป ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร ลึก ๐.๖๐ 
เมตร มีบํอพักน้ า จ านวน ๕ บํอ                        
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๒๗๙๗,            
N๑๙๕๙๖๔๑                          
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๒๕๗๔,                
N๑๙๕๙๗๒๓) 

- - - - ๔๒๕,๔๐๐ ระบายน้ าในพื้นที่
ได้ร้อยละ ๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
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 139 

         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด           
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๓ กํอสร๎างรางระบายน้ า
คอนกรีตส าเร็จรูป
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านนา
บัวพัฒนา หมูํที่  ๑๑ 
จุดเริม่ต๎น หน๎าบ๎านนาง
ล าภู บาสงคราม ถึง 
หน๎าบ๎านนายชชิูชัย    
มะวงศ์งอย  

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป 

กํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป
ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร มีบํอพักน้ า 
จ านวน ๔ บํอ                           
(พิกัดเริ่มต๎น          
(E๐๓๖๒๗๙๑,N๑๙๕๙๘๕๔           
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๓๑๓๐,                 
N๑๙๕๙๙๔๗) 

- - - - ๕๒๑,๒๐๐ ระบายน้ าในพื้นที่
ได้ร้อยละ ๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

๔๔ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านโนนเจริญ
ศิลป์ หมูํที่ ๑๒ 
จุดเริม่ต๎นถนน คสล. 
เดิม ถงึ หน๎าบ๎านนาย
ส ารวย แสงประดิษฐ์  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา ๘๐๐ ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรังกว๎างข๎างละ ๐.๕๐ เมตร              
(พิกัดเริ่มต๎น ๐๓๖๙๔๐๔,                       
N๑๙๖๙๑๑๔                            
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๙๕๗๘,                
N๑๙๖๙๑๔๔) 

- - - - ๔๙๘,๐๐๐ ประชาชนร๎อยละ
หกสิบได๎ใช๎ถนน
สัญจร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 
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 34 

         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๕ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านโนนเจริญ
ศิลป์  หมูํที่ ๑๒ 
จุดเริม่ต๎นหน๎าบา๎นนาย
วันชัย แก๎วประดับ ถึง  
ที่นานางบุญมา ค าภริยา  

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูํบ๎าน  

กว๎าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐  เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา ๘๐๐ ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรังสองข๎างๆละ ๐.๕๐ เมตร              
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๙๓๗๒,                  
N๑๙๕๘๙๒๓                            
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๙๕๕๑,                   
N๑๙๕๘๘๒๙) 

- - - - ๔๙๘,๐๐๐ ประชาชนร๎อยละํ
หกสิบได๎ใช๎ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

๔๖ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ๎านโนน
จ าปาหอม  หมูํที่ ๑๓ 
จุดเริม่ต๎นทางหลวง
หมายเลข ๓๐๐๕ ถึง 
หน๎าบ๎านนางสมฤดี แงํ
ไชย  

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูํบ๎าน  

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
ต๎องการผิวจราจรกว๎าง ๔ เมตร ยาว 
๑๑๘  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๔๗๒ 
ตารางเมตร ไหลํทางลูกรังสองข๎างๆละ 
๐.๕๐ เมตร                            
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๐๑๘๖,                     
N๑๙๖๓๘๒๖                               
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๗๐๑๕๕,                       
N๑๙๖๓๙๔๒) 

- - - - ๒๙๔,๐๐๐ ประชาชนร๎อยละ
หกสิบได๎ใช๎ถนน
สัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

            142 
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 35 

         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด          
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๗ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนจ าปาหอม หมูํที ่
๑๓ (ชํวงที่ ๑) จุดเริ่มต๎น
ทางหลวงหมายเลข 
๓๐๐๕ ถึง ที่นานางสมพร 
ธิปัญญา  

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
ภายในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผวิจราจร
กว๎าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐  เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ไมมํีไหลํ
ทาง                                             
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๐๓๕๕,                   
N๑๙๖๓๙๔๑                             
พิกัดสิ้นสดุE๐๓๗๐๒๐๐, N๑๙๖๔๒๐๓) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ๖๒๐,๕๐๐ ประชาชนร๎อย
ละหกสิบได๎ใช๎
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

๔๘ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนสามเศียร  หมูํที ่
๑๔ (ชํวงที่ ๑) จุดเริ่มต๎น
ทางหลวงหมายเลข 
๓๐๐๕ ถึง หน๎าบ๎านนาง
หัสดี แสนเมือง  

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
ภายในหมูํบ๎าน  

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความ
ต๎องการผิวจราจรกว๎าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๘๐๐ ตารางเมตร 
ไหลํทางลูกรังสองข๎างๆละ ๐.๕๐ เมตร 
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๑๐๐๒,N๑๙๖๔๔๒๗ 
พิกันสิ้นสุด E๐๓๗๐๘๒๕, N๑๙๖๔๕๓๕) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ๔๙๘,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละหกสิบได๎ใช๎
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

            144 

 145 

            146 
 147 
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 แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด            
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔๙ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนสามเศียร  หมูํที่ 
๑๔ จดุเริม่ต๎นทางถนน 
คสล. เดิม ถึง ถนน คสล. 
เดิม สวนนายไพฑรูย์ นา
สูตร 

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
ภายในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความ
ต๎องการผิวจราจรกว๎าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗  
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๕๘๘ ตารางเมตร 
ไหลํทางลูกรังสองข๎างๆละ ๐.๕๐ เมตร 
พร๎อมวํางทํอ คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ๐.๖๐x
๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จุด รวม ๖ ทํอน 
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๑๒๖๓, N๑๙๖๔๕๑๘ 
พิกันสิ้นสุด E๐๓๗๑๑๐๖, N๑๙๖๔๕๑๗) 

- - - - ๓๘๒,๒๐๐ ประชาชนร๎อย
ละหกสิบได๎ใช๎
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

๕๐ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ๎านโนนสาม
เศียร หมูํที ่๑๔ จดุเริม่ต๎น 
ถนน คสล.เดิม ถึง หน๎า
บ๎านนายค าตัน ไชยเพียง
จันทร์ 

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
ภายในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว๎าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา ๔๘๘ ตารางเมตร ไหลํทางสอง
ข๎างๆละ ๐.๕๐ เมตร                     
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๙๑๗๙, N๑๙๖๓๗๕๒ 
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๑๑๗๖, N๑๙๖๓๖๑๖) 

- - - - ๓๑๗,๒๐๐ ประชาชนร๎อย
ละหกสิบได๎ใช๎
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

            148 
            149 
 150 
 151 
 152 



 

 37 

        

 

 แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด            
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๑ กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมูํบ๎าน 
บ๎านโนนสามเศียร  หมูํที่ 
๑๔ จดุเริม่ต๎นทางถนน 
คสล. เดิม ถึง ถนน คสล. 
เดิม สวนนายไพฑรูย์ นา
สูตร 

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
ภายในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความ
ต๎องการผิวจราจรกว๎าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗  
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๕๘๘ ตารางเมตร 
ไหลํทางลูกรังสองข๎างๆละ ๐.๕๐ เมตร 
พร๎อมวํางทํอ คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ๐.๖๐x
๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จุด รวม ๖ ทํอน 
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๑๒๖๓, N๑๙๖๔๕๑๘ 
พิกันสิ้นสุด E๐๓๗๑๑๐๖, N๑๙๖๔๕๑๗) 

- - - - ๓๘๒,๒๐๐ ประชาชนร๎อย
ละหกสิบได๎ใช๎
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมาได๎
สะดวก 

กองชําง 

๕๒ กํอสร๎างอาคารฌาปน
สถาน บ๎านโนนสามเศยีร 
หมูํที่ ๑๔ 

เพื่อกํอสร๎าง
อาคารฌาปน
สถาน  

กํอสร๎าง อาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 
๔.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร)                    
(พิกัด E๐๓๖๒๒๘, N๑๙๖๓๒๘๘) 

- - - - ๘๙๕,๐๐๐ ๑ อาคาร  เพื่อประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองชําง 

            153 
            154 
 155 
 156 
 157 
 158 
 159 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด                
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๓ กํอสร๎างรางระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านโนนสามเศียร  
หมูํที่  ๑๔  (ชํวงที่  ๓) 
จุดเริ่มต๎นทางหลวงชนบท
หมายเลข ๓๐๐๕ ถึง ที่ดิน
นางบุญเลี่ยน จิตจันดา  

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ า 

ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๐ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร มีบํอพักน้ าจ านวน 
๑ บํอ                                      
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๑๒๔๖,                
N๑๙๖๔๔๓๗                              
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๗๑๒๕๐, N๑๙๖๔๕๑๕) 

- - - - ๑๓๖,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองชําง 

๕๔ กํอสร๎างรางระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านโนนสามเศียร  
หมูํที่  ๑๔  (ชํวงที่  ๔) 
จุดเริ่มต๎นทางหลวงชนบท
หมายเลข ๓๐๐๕ ถึง สวน
นายไพฑูรย์ นาสูตร  

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ า 

ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๗ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร มีบํอพักน้ าจ านวน 
๒ บํอ                                         
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๑๑๑๑๗,              
N๑๙๖๔๔๓๓                              
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๗๑๑๑๐, N๑๙๖๔๕๑๘) 

- - - - ๑๔๘,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองชําง 

           160 

 161 
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 165 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๕ กํอสร๎างรางระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านโนนสามเศียร  
หมูํที่ ๑๔ (ชํวงที่ ๑) 
จุดเริม่ต๎นหน๎าบา๎นนาย
สุภาพ ลาหัวคน ถึง หน๎า
บ๎านนายขวัญชัย เวียนวัน  

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ า 

ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๕ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร มีบํอพักน้ า
จ านวน ๑ บํอ                           
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๑๓๙๘,              
N๑๙๖๔๕๓๓                          
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๗๑๒๕๒,                  
N๑๙๖๔๕๑๕) 

- - - - ๒๖๖,๓๐๐ ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองชําง 

๕๖ กํอสร๎างรางระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านโนนสามเศียร  
หมูํที่ ๑๔ (ชํวงที่ ๒) 
จุดเริม่ต๎นทางหลวงชนบท
หมายเลข ๓๐๐๕ ถึง หน๎า
บ๎านนายขวัญชัย เวียนวัน  

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ า 

ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๐ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร มีบํอพักน้ า
จ านวน ๒ บํอ                                  
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๗๑๒๓๙,                 
N๑๙๖๔๔๓๑                           
พิกัดสิ้นสดุE๐๓๗๑๒๕๒,N๑๙๖๔๕๑๕) 

- - - - ๑๔๑,๖๐๐ ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองชําง 

           166 

 167 

 168 

 169 

 170 

 171 

 172 

 173 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด            
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๗ กํอสร๎างรางระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านหนองแวง  หมูํ
ที่ ๑๕ จุดเริ่มต๎น หน๎าบ๎าน
นายประเสริฐ ทองใสย์       
ถึง หน๎าบ๎านนายไพรัตน์  
ฮังกะสี  

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ า 

ขนาดความกว๎าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๑ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร มีบํอพักน้ า
จ านวน ๒ บํอ                             
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๒๔๒๙,                 
N๑๙๖๒๐๖๗                          
พิกัดสิ้นสดุE๐๓๖๑๙๑๐,N๑๙๖๒๔๓๐) 

- - - - ๓๑๓,๐๐๐ ระบายน้ าใน
พื้นที่ได้ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้านและไม่
เกิดปัญหาน้ า
ท่วมภายใน
หมู่บ้าน  

กองชําง 

๕๘ กํอสร๎างธนาคารน้ าใต๎ดิน 
บ๎านหนองแวง  หมูํที่ ๑๕ 
จุดเริม่ต๎นหน๎าบา๎นนาพร
เพชร พิมนาจ ถึง หน๎าบ๎าน
นายไพวัลย์ พิมนาจ  

เพื่อกํอสร๎าง
กํอสร๎างธนาคาร
น้ าใต๎ดิน  

กํอสร๎างธนาคารน้ าใต๎ดิน ระบบปดิ
ภายในหมูํบ๎าน ความยาว ยาว ๑๘๐ 
เมตร ขนาดรํองระบายน้ าใสํทํอ ขนาด 
๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร มีบํอพักน้ า จ านวน 
๑๐ บํอ ขาดปากบํอพักน้ ากว๎าง ๐.๘๐ x 
๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร                 
(พิกัดเริ่มต๎น E๐๓๖๒๖๙๖,              
N๑๙๖๑๗๒๔                               
พิกัดสิ้นสดุE๐๓๖๒๕๖๓,N๑๙๖๑๘๔๗) 

- - - - ๑๒๔,๐๐๐ ยาว ๒๑๔ เมตร 
มีบ่อพักน้ า 
จ านวน ๑๐ บ่อ 

มีระบบระบาย
น้ าลดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุ่งลาย 

กองชําง 

           174 

 175 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

     ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด            
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๙ กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางหลวงท๎องถิ่น 
หมายเลข สน.ถ ๑๓๓ – ๑๒ 
(สายบ๎านนาบัว - แยกทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๘๐) 
บ๎านนาบัว หมูํ ๒  จุดเริ่มต๎น 
กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+
๔๐๐  

เพื่อให๎
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชํวงที่
๑) จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๔๐๐ 
ขนาดผิวจราจรกว๎าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว 
๔๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร ไหลํทางลูกรังกว๎างข๎างละ 
๐.๕๐ เมตร  (พิกัดเริ่มต๎น                
E๐๓๖๓๒๔๖, N๑๙๕๙๒๐๓                     
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๓๑๕๙,                             
N๑๙๕๘๘๐๖) 

- -  - - ๑,๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละหกสิบได๎ใช๎
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได๎สะดวก  

กรม
สํงเสริมฯ 

 

 

 

๖๐ ซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอน กรีต ทางหลวง
ท๎องถิ่นหมายเลข สน.ถ.
๑๓๓ -๑๐ (สายแยกทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๒ – 
บ๎านดอนกลอย)  

เพื่อให๎
ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ซํอมสร๎างผิวทางผิวทางแอสฟัลทต์ิก 
(โดยวีธ ีPavement In-Place 
Recycling) จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.
๑+๐๙๐ ขนาดผิวจราจรกว๎าง ๘.๐๐ 
เมตร  ยาว ๑,๐๙๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ 
เมตรจุดเริ่มต๎นทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ 
ถึงบ๎านดอนกลอย (พิกัดเริม่ต๎น          
E๐๓๖๒๘๘๙, N๑๙๖๒๖๙๖          
พิกัดสิ้นสดุ E๐๓๖๑๘๑, N๑๙๖๓๑๙๘) 

- - - - ๓,๖๗๐,๐๐๐ ประชาชนร๎อย
ละหกสิบได๎ใช๎
ถนนสัญจร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได๎สะดวก 

กรม
สํงเสริมฯ 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ         

     ๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด            
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี     
รับผิด    
ชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ สํงเสริมอาชีพกลุํม
วิสาหกิจชุมชน
กล๎วยหอมทอง
สกลนครโมเดล 
บ๎านโนนเจรญิศลิป ์

๑ เพื่อเป็นการสํงเสริมสนับสนุน
กลุํมวิสาหกิจชุมชนกล๎วยหอมทอง
สกลนครโมเดล บ๎านโนนเจริญศลิป์ 
เป็นพื้นที่น ารํองที่ด าเนินการปลูก
กล๎วยหอมทองได๎ขยายผลและเปน็
แหลํงองค์ความรู๎ให๎แกํเกษตรกรใน
พื้นที่ต าบลหนองแวงใต๎  
๒ เพื่อสํงเสริมการจัดตั้งกลุํม
เกษตรกรผู๎ด าเนินการปลูกกล๎วย
หอมทองขยายกลุํมยํอยในเขตพื้นที่
ต าบลหนองแวงใต๎มากขึ้น ตาม
แนวทางของโครงการสกลนคร
โมเดล 
๓ เพื่อสํงเสริมพัฒนาอาชีพแกํ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบลหนองแวงใต๎ 
เพิ่มรายได๎ให๎แกํเกษตรกร 

เกษตรกร 
บ๎านโนน
เจริญศิลป์ 
หมูํที่ ๑๒ 
จ านวน ๙๐ 
ราย 

- - - - ๓๕,๐๐๐ เกษตรกรเข๎า
รํวม ๙๐ ราย 

๑ กลุํมวสิาหกิจชุมชนกล๎วยหอม
ทองสกลนครโมเดล บ๎านโนน
เจริญศิลป์ เป็นพ้ืนท่ีน ารํองที่
ด าเนินการปลูกกล๎วยหอมทอง 
สามารถขยายผลการด าเนินการ
และเป็นแหลํงองค์ความรู๎ให๎แกํ
เกษตรกรกลุํมยํอยในพ้ืนท่ีต าบล
หนองแวงใต๎  
๒ มีการจดัตั้งกลุมํเกษตรกร
ผู๎ด าเนินการปลูกกล๎วยหอมทอง
ขยายกลุํมยํอยในเขตพื้นท่ีต าบล
หนองแวงใต๎มากขึ้น ตามแนวทาง
ของโครงการสกลนครโมเดล 
๓ มีการพัฒนาอาชีพแกํเกษตรกร
ในพื้นที่ต าบลหนองแวงใต๎ เพ่ิม
รายได๎ให๎แกํเกษตรกร 
 

กอง
สวัสดิการฯ 
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แบบ ผ.๐๒  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ         

     ๒.๑๐ แผนงานการเกษตร         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด            
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ วิสาหกิจชุมชนกลุํม 
เกษตรชาวไรํอ๎อยและนา
ข๎าว บ๎านโนนสามเศียร 
หมูํที่ ๑๔ 

เพื่อสํงเสริม
วิสาหกิจชุมชน
กลุํม เกษตรชาวไรํ
อ๎อยและนาข๎าว 

เกษตรกร บ๎านโนน
สามเศยีร หมูํที่ ๑๔ 
จ านวน ๙๐ ราย 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรเข้า
ร่วม ๙๐ ราย 

มีกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการปลูกข้าว และอ้อย 

 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 44 

 
 

         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ         

     ๒.๑๐ แผนงานการเกษตร         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด            
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒ อบรมตรวจวิเคราะห์
คุณภาพดิน และการ
ท าปุ๋ยชีวภาพ 

๑.เพื่อถํายทอดและ
เผยแพรคํวามรูด๎๎านการ
ตรวจวิเคราะห์และการ
ปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช๎
ปุ๋ยชีวภาพ 
๒.เพื่อให๎เกษตรกรได๎น า
ความรู๎ที่ได๎ไปใช๎
ประโยชน์ในครัวเรือน 
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและลด
ต๎นทุนในการผลิต 
๓.เพื่อให๎เกษตรกรผลติ
อาหารที่ปลอดภัยไว๎
บริโภคในครัวเรือนและ
ให๎มีเกษตรกรรมแบบ
อินทรีย์ 

เกษตรกร ๑๐๐ ราย - - - - ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ ราย เพื่อปรับปรุง
บ ารุงดินตามคํา
วิเคราะหด์ินให๎มี
ธาตุอาหารที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 
งานสํงเสรมิ
การเกษตร 
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                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 แบบ ผ.๐๒ 

 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแวงใต๎  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคง    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร๎างศักยภาพในการแขํงขัน     

    ๓. ยุทธศาสตรด์๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์         

     ๓.๓ แผนงานการศึกษา         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด         
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ สนับสนุนคําใช๎จํายบริหาร
การศึกษา คําอาหารกลางวัน 
ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเล็กได๎
รับประทานอาหารกลาง
วันท่ีถูกสุขลักษณะ 
เจริญเติบโตตามวัย 

จัดอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กตลอดปี ท่ี ศพด. 
ต าบลหนองแวงใต๎ ๒ ศูนย ์

    ๑,๒๒๕,๐๐๐ จ านวนเด็ก
เล็ก ใน ศพด. 
ทั้ง ๒ ศูนย์ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

กอง
การศึกษา ฯ 

๒ สนับสนุนคําใช๎จํายบริหาร
การศึกษา คําอาหารกลางวัน 
ให๎แกํโรงเรียน  

เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับ
ประทานอาหารกลางวันท่ี
ถูกสุขลักษณะ เจรญิเติบโต
ตามวัย 

จัดอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน สังกัด สพฐ 
จ านวน ๗ แหํง  

    ๓,๕๔๐,๐๐๐ นักเรียน 
สังกัด สพฐ 
จ านวน ๗ 
แหํง 

นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง
เติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา ฯ 

๓ สนับสนุนคําใช๎จํายบริหาร
การศึกษา คําอาหารเสริม(นม) 
ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเล็กได๎
รับประทานอาหารเสรมิ(นม)
วันท่ีถูกสุขลักษณะ 
เจริญเติบโตตามวัย 

จัดอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กตลอดปี ท่ี ศพด. 
ต าบลหนองแวงใต๎ ๒ ศูนย ์

    ๔๗๙,๐๕๐ จ านวนเด็ก
เล็ก ใน ศพด. 
ทั้ง ๒ ศูนย์ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

กอง
การศึกษา ฯ 

๔ สนับสนุนคําใช๎จํายบริหาร
การศึกษา คําอาหารเสริม(นม) 
ให๎แกํโรงเรียน  

เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับ
ประทานอาหารเสริม(นม)ที่
ถูกสุขลักษณะ เจรญิเติบโต
ตามวัย 

จัดอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน สังกัด สพฐ 
จ านวน ๗ แหํง  

    ๑,๖๙๕,๘๕๐ นักเรียน 
สังกัด สพฐ 
จ านวน ๗ 
แหํง 

นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง
เติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา ฯ 
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         แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี         

     4.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป         

 
ล าดับ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด            
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ อบรม
คณะกรรมการ
ประจ าหนํวย
เลือกตั้ง  
เจ๎าหน๎าท่ีรักษา
ความปลอดภัย
และ อสม. 
ประจ าหนํวย
เลือกตั้ง (กปน.) 

๑.  เพือ่ให๎คณะกรรมการ
ประจ าหนํวยเลือกตั้ง  
เจ๎าหน๎าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยและ อสม. ประจ า
หนํวยเลือกตั้ง (กปน.)  ท า
หน๎าท่ีได๎อยํางถูกต๎องและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
๒.  เพื่อลดข๎อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีของ
คณะกรรมการประจ าหนํวย
เลือกตั้ง  เจ๎าหน๎าทีร่ักษา
ความปลอดภัยและ อสม. 
ประจ าหนํวยเลือกตั้ง (กปน.) 
ในการด าเนินการเลือกตั้ง 

๑.คณะกรรมการประจ า
หนํวยเลือกตั้ง เจา๎หน๎าท่ี
รักษาความปลอดภัยและ 
อสม. ประจ าหนํวยเลือกตั้ง  
จ านวน  ๒๐๔  คน 
๒.  เจ๎าหน๎าท่ีและทีม
วิทยากร  จ านวน  ๑๖  คน 
รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐  คน 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ 
 
  

จ านวน 
๑๐๔ คน 

๑. คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหนา้ที่
รักษาความปลอดภัยและ 
อสม. ประจ าหน่วย
เลือกตั้ง (กปน.)  ท า
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและ
มีมาตรฐานเดยีวกัน 
๒. คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง  เจ้าหนา้ที่
รักษาความปลอดภัยและ 
อสม. ประจ าหน่วย
เลือกตั้ง (กปน.)  ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย  
รวดเร็ว  บรสิุทธ์ิ  
ยุติธรรม  เกิดข้อผดิพลาด
น้อยที่สุด 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
     ๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงานรับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม     
อปพร.
หลักสตูร 
จัดตั้ง 

๑.ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               
๒.เพื่อให๎ อปพร.มีทักษะความรู๎
ในการป้องกันและแก๎ไขปญัหา
ด๎านสาธารณภัยที่ถูกต๎อง และ
สามารถปฏิบัตไิด๎ถูกวิธี                                        
๓.เพื่อปลูกจิตส านึก ของ อปพร.
ให๎รู๎จักเสยีสละ สามัคค ี                   
๔.เพื่อให๎ ศูนย์ อปพร.อบต.
หนองแวงใต๎ มีก าลังพลในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

ประชาชนผู๎
เข๎ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน ๕๐ 
คน วัน  

- - - - ๑๕๐,๐๐๐
  

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ร๎อยละ ๘๐ 

๑.อบต.หนองแวงใต๎ มีความ
พร๎อมด๎านก าลังพลิที่จะเผชิญ
กับสาธารณภัย                                              
๒.ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตชุมชนตนเอง                           
๓.อปพร. มีทักษะ ความรู๎ที่
ถูกต๎องและถูกวิธีในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย                              
๔.ศูนย์อบต.หนองแวงใต๎มี
อัตราก าลังพลเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักงานปลัด 
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 แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ ลงทุน     

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี         

     ๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน          

 
ล าดับ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด            
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ อบรมป้องก๎น
และแก๎ไขปญัหา
ยาเสพตดิ  

๑. เพื่อเผยแพรํความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดแกเํด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารสํวนต าบล 
๒. เพื่อเป็นการป้องกัน
การแพรํกระจายของยา
เสพติดสูํเด็กและเยาวชน
ในชุมชน 
๓. เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล 
๔. เพื่อเป็นการฝึกทักษะ
การอยูํรํวมกันให๎กับเด็ก
และเยาวชน 

เด็กนักเรยีนและ
เยาวชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารสํวน
ต าบล จานวน ๑๐๐ 
คน 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ 
 
  

จ านวน ๑๐๐ 
คน 

๑. เด็กและเยาวชนมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด เป็นการสร๎างภมูิคุ๎มกัน
ไมํให๎เด็กและเยาวชนเข๎าไปยุํง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
๒. เพื่อให๎เด็กและเยาวชนนา
ความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎เพื่อ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดให๎แกํตนเอง และครอบครัว 
ตลอดจนรํวมเป็นภาคีเครือขําย
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
สถานศึกษา และชุมชน 
๓. เด็กและเยาวชนไดม๎ีสํวนรํวม
ในการรณรงค์และเฝา้ระวัง
ป้องกันมิให๎มีการแพรํระบาด
ของยาเสพ 
ติดเข๎ามาสูํชุมชน 

งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย  
ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๓ 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) )  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 

   

ล าดับที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์
สื่อสาร 

ติดตั้งเช่าใช้
บริการ
ระบบกล้อง
วงจรปิด 
CCTV 
Service 

เพื่อป้องกันและจัดการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าอาจจะ
เกิดผลกระทบต่อสวสัดิภาพ 
การสญูเสยีชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ชุมชน ค่าเช่ารายเดือน  
๕๐,๐๐๐/เดือน 

จ านวน ๒๕ จดุ  
๑.กล๎อง cctv นอกอาคาร 
๒.NVR Hardisk 
๓.TV LED ๔๐ “ 
๔.ตุ๎ Rack 
๕.เครื่องส ารองไฟ UPS 
๖.. อินเทอร์เน็ต FTTx 
 

- - - - 
 

๖๐๐,๐๐๐ กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) )  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 

ล าดับที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์
ไฟฟ้า 

ติดตั้งไฟสํอง
สวําง LED 
โซลาเชลล์ 
แบบ All in 
one ขนาด 
๑,๐๐๐w 

เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่าง LED 
โซลาเชลล ์

มีจ านวนท้ังหมดโดยประมาณ ๘๕ จุด 
ประกอบไปด้วย 
ม.๑ บ้านหนองแวง   จ านวน ๕ จุด 
ม.๒ บ้านนาบัว  จ านวน ๕ จุด 
ม.๓ บ้านดอนกลอย             จ านวน ๕ จุด 
ม.๔ บ้านโพนสว่าง             จ านวน ๕ จุด 
ม.๕ บ้านโคกก่อง  จ านวน ๕ จุด 
ม.๖ บ้านวังเยี่ยม  จ านวน ๑๔ จดุ 
ม.๗ บ้านบะทอง  จ านวน ๕ จุด 
ม.๘ บ้านโนนทับช้าง  จ านวน ๖ จุด 
ม.๙ บ้านศรีสว่าง  จ านวน ๕ จุด 
ม.๑๐ บ้านรุ่งพนาไพร จ านวน ๕ จุด 
ม.๑๑ บ้านนาบัวพัฒนา จ านวน ๕ จุด 
ม.๑๒ บ้านโนนเจริญศิลป ์ จ านวน ๕ จุด 
ม.๑๓ บ้านโนนจ าปาหอม จ านวน ๕ จุด 
ม.๑๔ บ้านโนนสามเศยีร จ านวน ๕ จุด 
ม.๑๕ บ้านหนองแวง จ านวน ๕ จุด 

- - - - 
 

๒๓๘,๐๐๐ กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๓ 184 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) )  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 187 

ล าดับที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ์
สื่อสาร 

เสียงไร้สาย
ชุมชน 

เพื่อกระจายเสียง ด้าน
ข่าวสารประชาสมัพันธ์ แจ้ง
ประกาศ ให้ความรู้ชุมชน 
เตือนภัยเหตุด่วนต่างๆ              

๑.เครื่องส่งระบบ UHF-FM ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ 
MHz หรือ ตามที่ กสทช.ก าหนด มีหมายเลข
เครื่องที่ผ่านการตรวจสอบจาก กสทช. มี
ใบอนุญาตให้ท าและค้าเครื่องวิทยุคมนาคมจาก 
กสทช. 
๒.ระบบห้องส่งกระจายเสียงตามสาย และเสยีง
ไรส้าย ประกอบด้วย 
•ชุดจ่ายไฟฟ้า ๒๒๐ V และ ระบบส ารองไฟฟ้า 
•เครื่องควบคุมระบบออกอากาศ เพื่อควบคุม
โซนออกอากาศ 
•พาวเวอร์มิกเซอร์ เพื่อรวบรวมแหล่งเสยีงต่างๆ 
•เครื่องเล่น FM MP๓ 
•ไมค์โครโฟนผูป้ระกาศ หูฟัง 
๓.เสาทาวเวอรส์ามเหลี่ยม เหล็กถักสูง ไม่น้อย
กว่า ๑๒ ม. พร้อมฐานราก 
๔.เสา Antena ส่งสัญญาณพร้อมสายสญัญาณ 
๕.เครื่องรับสญัญาณ พร้อมชุดขยายเสียง 
๖.ล าโพงฮอน์ ขนาด ๑๒ – ๑๕ นิว้ 
๗.มิตเตอรไ์ฟฟ้า หรือ ระบบแผงโซล่าเซลล ์

- - - - 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
เรื่อง  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ครั้งที่ 1/2564 
......................................... 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร มีประกาศ 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) นั้น 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จึงได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ ข้อ และ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง (๑)        
และ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้ว และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ ตามมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ เรียบร้อยแล้ว 

เ พ่ือให้ เป็นไปตามความในข้อ ๒๒ วรรคสอง ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้ว เพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายละเอียดปรากฏตามท้าย     
ประกาศนี ้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔   

 

 

 
                            (นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 


