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ส่วนที่  1   
บทน ำ 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำสี่ปี 
 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าแผนพัฒนาสี่ปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมี
หลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้
แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
   

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสี่ปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสี่ปี  ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปท า
งบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่ วน
ร่วมของประชาชน 
  ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสี่
ปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ 

1.มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

2.กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสี่ปีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
แผนพัฒนำสี่ป ี มีลักษณะกว้ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการ 
3.เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสี่ปี 
4.เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

2.  ประโยชน์ของแผนพัฒนำสี่ป ี
  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงกันและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี 
หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็

จะต้องถึงข้ันตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
        1.หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์  ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  ห้วงปี พ.ศ….ถึง.....   ผ่านปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ  โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี  และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน   
       2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ   ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม 

 ขั้นตอนที่  2  กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
        1.ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแนะแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการ
ของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

                      2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีในครั้งแรก  
ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปีต่อไป 

        แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีครั้งต่อไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี)  ให้เวทีการประชุมร่วม
พิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ / กิจกรรมที่ก าหนดไว้  ยังมี
ความเหมาะสมหรือไม่  ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีก็ได้    รวมทั้งก าหนดโครงการ / กิจกรรม  ที่จะเพ่ิมเติม
หรือตัดทอนลงได้ 
        3.เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ / กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนา 

      4.โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้จะต้อง
มีการด าเนินการ  ดังนี้ 
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     1.พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาเช่น
ใน  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ได้ก าหนด  “แนวทางการพัฒนาสินค้า  หนึ่ง
ต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์”  โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด  “โครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ”  ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธ์กับ  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว”  ซึ่งได้ก าหนด  “แนวทางการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ศิลปะ  วัฒนธรรม”  โดยได้ก าหนด  “โครงการปรับปรุง  สถานที่ประวัติศาสตร์
ปราสาทเก่า” หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน  
แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มาขายให้
นักท่องเทีย่ว ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสี่ปีแล้ว  จะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานที่สอดรับกัน 
   2.ให้พิจารณาน าโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี 
   3.มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม  เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสี่
ปีได้อย่างเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสี่ปี  ในช่วงถัดไปด้วย  
เนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนาน
กว่าสี่ปี  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมที่ต่อเนื่อง
ไปในระยะยาวด้วย  ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสี่ปีของการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีได้  เช่น  โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอย  อาจมีกิจกรรมหลากหลาย    ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
   4.เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นตอนของการ
พิจารณาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 

ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการ  อย่างน้อยสาม
ประเภท  คือ 

-โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือ มีความสามารถทั้ง
ทางด้านก าลังเงิน  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 

-โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่   แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

-โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนทั้งราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก  เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็น
โครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริหารสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้ 
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ดังกล่าว) 
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 ขั้นตอนที่  3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการส ารวจและเก็บ 

รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว  ยัง
จะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ / กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง   โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล  
ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก  เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT   

2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสี่ปี โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 

 

1. กำรประเมินผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาที่ 

ผ่านมาและน าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้ง ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
(ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย) 

2. กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้วให้ที่ประชุมตาม 

ข้อ  1  ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสี่ปี (กรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีก็ได้) 
           

ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่  ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผล
และวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  (และ
น าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
 

3. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของแนวทำงกำรพัฒนำ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มี 

ความจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น   แต่มีความส าคัญความ
จ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน  ที่ประชุมตามข้อ  1  จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนว
ทางการพัฒนา  การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าว  ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับ
ความส าคัญอยู่ในล าดับหลัง ๆ   จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติ      เพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจมี
แนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
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4. กำรจัดสินใจเลือกแนวทำงกำรพัฒนำในห้วงสี่ป ี
หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว  ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการ

พัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการ  แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้น  เพ่ือทบทวนและยืนยันการ
จัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  อีกครั้ง 
 

 ขั้นตอนที่  4  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
1.หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา    มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา    โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสี่ปี  โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี 

2.ในขั้นตอนนี้   ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่
จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก  และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย  ซึ่ง
ที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือพิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ  เพ่ือให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน  
ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง   

1.โครงการ / กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน    หรือโครงการ / กิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

2.พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้
แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 

3.พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงาน และในด้าน
ของผลการด าเนินการ  เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม 
ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

 

ขั้นตอนที่  5  กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรมกำรพัฒนำ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต  
ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสี่ปี  เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ต่อไป 
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ขั้นตอนที่  6  กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสี่ปี 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี     
โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  6  ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่  1  บทน า 
ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่  3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี 
ส่วนที่  5  การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
  -บัญชีโครงการพัฒนา 
  -บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
  -บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ส่วนที่ 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี 
ภาคผนวก  ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          ข การประเมินคุณภาพของแผน 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม  ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา
สี่ปี และรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่  7  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสี่ป ี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อ าเภอในกรณีมีการมอบอ านาจ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่  9     
ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่ผ่านความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบ
อ านาจ  เสนอขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

3.เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
 

 



 

ส่วนที่ 2 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

สภำพทั่วไป 

1)  ที่ตั้งและอำณำเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ   ตั้งอยู่ที่เลขที่ 143  หมู่ที่ 2  บ้านชาดใหญ่ ต าบลหัวเรือ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอวาปีปทุม   ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ  
15   กิโลเมตร   

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบสูง ดินเป็นดินทราย หน้าฝนเก็บน้ าไม่อยู่หน้าแล้งแห้งแล้ง ท า
ให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า เหมาะส าหรับการปลูกพืชที่ต้องการปริมาณน้ าน้อย   

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ          ติดต่อ    ต าบลหนองแสง   อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
         ทิศใต้              ติดต่อ    อ าเภอปทุมรัตน์      จังหวัดร้อยเอ็ด   

ทิศตะวันออก     ติดต่อ    ต าบลโพธิ์ชัย          อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันตก    ติดต่อ    ต าบลบ้านหวาย      อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 

2. เนื้อที ่
 ต าบลหัวเรือ  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  57.29  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,806 ไร่ 1 งาน 
 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบสูง  ดินเป็นดินทราย  หน้าฝนเก็บน้ าไม่อยู่หน้าแล้งแห้งแล้ง ท าให้ผล
ผลิตทางการเกษตรตกต่ า  เหมาะส าหรับการปลูกพืชที่ต้องการปริมาณน้ าน้อย   

4. แผนที่ที่ตั้งและอำณำเขตต ำบลหัวเรือ 

       ภำพที ่1  แสดงแผนที่ท่ีต้ังและอำณำเขตต ำบลหัวเรือ 
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4) สภำพภูมิอำกำศ   มี  3  ฤดู  คือ  

ฤดูฝน   จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว  จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม  
ฤดูร้อน  จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน 

5) ประชำกร 
 จ านวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร์)ทั้งสิ้น  10,087 คน แยกเป็น ชาย 4,975 คน หญิง 
5,112 คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ มี  21  หมู่บ้าน 
ดังนี้ 

ตำงรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนประชำกรของต ำบลหัวเรือตำมทะเบียนรำษฎร์ 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวน

ครัวเรือน 

จ ำนวนรำษฎร (คน) 
ชื่อก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 

ชำย หญิง รวมท้ังสิ้น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

บ้านชาดใหญ ่
บ้านชาดใหญ ่
บ้านชาดน้อย 
บ้านหัวเรือ 
บ้านฝาง 
บ้านกอก 
บ้านกุดอ้อ 
บ้านหนองบัว 
บ้านยาง 
บ้านโคก 
บ้านหนองแก 
บ้านนาฝาย 
บ้านซองแมว 
บ้านเหล่าหุ่ง 
บ้านดอนเม็ก 
บ้านดงเค็ง 
บ้านดอนฝาง 
บ้านวังปทุม 
บ้านหนองบัวทอง 
บ้านไก่เฒ่า 
บ้านดอนกอก 

166 
162 
151 
135 
132 
120 
154 
136 
50 
114 
59 
114 
68 
78 
51 
46 
67 
146 
137 
33 
119 

370 
368 
356 
305 
300 
252 
335 
305 
94 
262 
136 
208 
160 
184 
111 
91 
139 
324 
359 
67 
249 

390 
359 
357 
303 
297 
275 
349 
301 
89 
300 
141 
231 
140 
181 
110 
89 
156 
362 
372 
66 
2,44 

760 
727 
713 
608 
597 
527 
684 
606 
183 
562 
277 
439 
300 
365 
221 
180 
295 
686 
731 
133 
493 
 

นายสุวรรณ     เกณฑม์า (ก านัน) 
นายสุทัศน์      สิตะสังข์ 
นายพรชัย      กุมชาด 
นายสวง         ยินดี 
นายสวัสดิ์       ทรีศรี 
นายชยุตรานันท์   มาลาศูนย ์
นายสุทัศน์      ปาปะไพร 
นายส ารวย      อินธิแสง 
นายดาวเรือง   อ่านเขียน 
นายประเสริฐ   ก้อนทอง 
นายทองใบ      บุตรโชต ิ
นายบุญหนา    คุณสีขาว 
นายธนวินทร์    ปองไป 
นายบุญธรรม   บุษบา 
นายเจรญิ        วิชาชาติ 
นายสมพงษ์     ครองสี 
นายสุวิชชา      อินทิแสง 
นายเสกสรร     อันสุวรรณ ์
นายเล็ก          ครองสี 
นายสนิท       ปองไป 
นายสม         ทาทิพย์ 

รวม 2,238 4,975 5,112 10,087  

                    ที่มำ : ข้อมูล จปฐ. ปี 2560   
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2.1.2  สภำพทำงเศรษฐกิจ 
 1)  การประกอบอาชีพ 

สภาพทางเศรษฐกิจภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ส่วนใหญ่แล้วราษฎรจะประกอบ
อาชีพ  เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  เช่น   ท านา   เลี้ยงสัตว ์  ท าไร่    ท าสวน   เป็นต้น  นอกจากนั้นแล้วจะ
ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ  ธุรกิจ ร้านค้าขนาดเล็ก โดยรวมแล้วราษฎรจะประกอบอาชีพหลายอย่างควบคู่
กันไป 

2)  การชลประทาน 
การเพาะปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนและแหล่งน้ าธรรมชาติ  นอกจากนี้ในฤดูแล้งยังใช้น้ าจากบ่อ

บาดาลและบ่อขุดช่วย  ใช้ในการประมง 
 3)  การปศุสัตว์ 

ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายชนิด  ได้แก่  โค  กระบือ ไก่พ้ืนบ้าน  เป็ด   หมู  ฯลฯ 
 ตำรำงท่ี 2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

หน่วยธุรกิจ จ ำนวน(แห่ง) 
ร้านวัสดุก่อสร้าง 7 
ปั้มน้ ามัน(หัวจ่าย) 2 
ปั้มน้ ามัน(ปั้มหลอด) 2 
โรงสีชุมชน 17 
ร้านค้าชุมชน 21 

 ที่มำ : ข้อมูลจากพัฒนาชุมชนและจัดเก็บรายได้ อบต.หัวเรือ เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2559 

3)  รายได้ 
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของคนใน
ต าบลจึงมาจากการเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ตำรำงท่ี 3 รำยได้เฉลี่ยต่อปีของประชำกร ตำม จปฐ. ปี 2559 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที ่ พ้ืนที่ จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนคน 
แหล่งรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บำท/ปี) รำยได้ครัวเรือนรวม

เฉลี่ย (บำท/ปี) 
รำยได้บุคคลรวมเฉลี่ย

(บำท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ปลูกเลีย้งหาเอง 

1 บ้านชาดใหญ ่ 163 757 74,804 53,757 38,832 86,172 253,564 54,598 

2 บ้านชาดใหญ ่ 157 720 61,911 43,790 31,000 55,790 192,490 41,974 

3 บ้านชาดน้อย 146 694 100,000 82,829 22,596 87,880 293,305 61,704 

4 บ้านหัวเรือ 137 665 65,033 50,369 33,053 53,450 201,904 41,595 

5 บ้านฝาง 120 577 95,671 57,988 31,394 98,960 284,013 59,067 

6 บ้านกอก 123 535 147,168 66,244 28,927 125,855 368,194 84,650 

7 บ้านกุดอ้อ 147 673 107,796 54,190 35,619 99,677 297,282 64,934 

8 บ้านหนองบัว 137 638 65,277 46,139 18,766 53,681 195,936 40,568 

9 บ้านยาง 49 215 110,796 69,514 55,806 60,667 296,783 67,639 

10 บ้านโคก 108 521 171,489 47,283 47,640 66,968 333,380 69,108 

11 บ้านหนองแก 57 273 55,137 41,631 40,277 71,552 208,597 45,553 
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   ตำรำงท่ี 3 รำยได้เฉลี่ยต่อปีของประชำกร ตำม จปฐ. ปี 2559 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที ่ พ้ืนที่ 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
จ ำนวนคน 

แหล่งรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บำท/ปี) รำยได้ครัวเรือนรวม
เฉลี่ย (บำท/ปี) 

รำยได้บุคคลรวม
เฉลี่ย(บำท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ปลูกเลีย้งหาเอง 

12 บ้านนาฝาย 112 430 110,783 41,068 33,735 23,771 209,357 54,530 

13 บ้านซองแมว 70 295 59,400 447,921 27,643 65,171 60,0136 142,405 

14 บ้านเหลา่หุ่ง 71 370 61,096 79,558 37,473 32,131 210,257 40,347 

15 บ้านดอนเม็กป่าแถม 47 227 33,553 89,936 18,766 53,681 195,936 40,568 

16 บ้านดงเค็ง 46 182 70,370 22,022 14,891 46,674 15,3957 38,912 

17 บ้านดอนฝาง 63 285 248,673 44,348 35,540 34,113 362,673 80,170 

18 บ้านวังปทุม 148 627 271,541 79,189 37,696 35,801 424,226 100,136 

19 บ้านหนองบัวทอง 138 751 112,564 45,835 37,880 40,475 236,753 43,505 

20 บ้านไก่เฒ่า 30 132 152,617 40,143 44,850 24,752 262,362 59,628 

21 บ้านดอนกอก 117 499 106,203 89,925 37,419 17,726 251,273 58,916 

รวม 2,186 10,066 110,245 70,594 34,726 61,715 277,280 60,216 
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4)  รำยจ่ำย 

 ตำรำงท่ี 4 รำยจ่ำยเฉลี่ยต่อปีของประชำกร ตำม จปฐ. ปี 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที ่ พื้นที ่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนคน แหล่งรายจา่ยครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายจ่ายครัวเรือนรวม
เฉลี่ย(บาท/ปี) 

รายจ่ายบคุคลรวม
เฉลี่ย(บาท/ปี) 

ต้นทุนการ
ผลิต 

อุปโภคบรโิภค
ที่จ าเป็น 

อุปโภคบรโิภคทีไ่ม่
จ าเป็น 

ช าระหนี้สิ้น 

1 บ้านชาดใหญ ่ 163 757 32,890 44,841 15,177 57,613 150,521 32,411 

2 บ้านชาดใหญ ่ 157 720 36,417 31,011 17,901 40,382 125,711 27,412 

3 บ้านชาดน้อย 146 694 48,219 42,532 13,873 48,432 153,055 32,199 

4 บ้านหัวเรือ 137 665 36,564 42,266 23,418 45,569 147,818 30,453 

5 บ้านฝาง 120 577 40,099 48,863 22,286 41,542 152,818 30,453 

6 บ้านกอก 123 535 31,446 64,341 18,054 55,906 169,747 39,026 

7 บ้านกุดอ้อ 147 673 36,918 63,241 23,969 91,993 216,122 47,206 

8 บ้านหนองบัว 137 683 30,234 28,818 14,745 24,526 98,321 21,113 

9 บ้านยาง 49 215 17,896 28,870 18,457 91,775 156,998 35,781 

10 บ้านโคก 108 521 31,522 34,543 25,452 40,684 132,200 27,404 

11 บ้านหนองแก 57 273 37,561 31,596 18,817 55,437 143,411 29,943 

-  12 - 



 

4)  รำยจ่ำย (ต่อ) 

 ตำรำงท่ี 4 รำยจ่ำยเฉลี่ยต่อปีของประชำกร ตำม จปฐ. ปี 2558 

หมู่ที ่ พ้ืนที่ จ ำนวน
ครัวเรือน 

จ ำนวนคน แหล่งรำยจ่ำยครัวเรือนเฉลี่ย (บำท/ปี) รำยจ่ำยครัวเรือน
รวมเฉลี่ย(บำท/ปี) 

รำยจ่ำยบุคคลรวม
เฉลี่ย(บำท/ปี) 

ต้นทุนกำร
ผลิต 

อุปโภคบริโภคที่
จ ำเป็น 

อุปโภคบริโภคที่ไม่จ ำเป็น ช ำระหน้ีสิ้น 

12 บ้านนาฝาย 112 430 29,516 51,703 24,145 30,423 135,786 35,368 

13 บ้านซองแมว 70 295 29,429 49,393 175,560 42,529 138,910 32,962 

14 บ้านเหล่าหุ่ง 71 370 39,370 45,511 37,874 43,325 166,080 31,869 

15 บ้านดอนเม็กป่าแถม 47 227 18,713 56,979 15,681 29,957 121,330 25,121 

16 บ้านดงเค็ง 46 182 17,428 21,728 17,022 7,174 63,352 16,012 

17 บ้านดอนฝาง 63 285 45,140 39,361 23,441 86,486 194,427 42,979 

18 บ้านวังปทุม 148 627 43,905 64,041 24,118 59,885 191,949 45,309 

19 บ้านหนองบัวทอง 138 751 23,570 46,174 24,404 23,225 117,372 21,568 

20 บ้านไก่เฒ่า 30 132 14,837 24,056 12,783 69,063 120,740 27,441 

21 บ้านดอนกอก 117 499 38,229 53,406 21,476 61,216 174,327 40,874 

 รวมทุกพื้นที ่ 2,186 10,066 34,379 45,564 20,647 49,309 149,900 32,553 
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2.1.3  สภาพทางสังคม 
 1)  การศึกษา 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน   6 แห่ง  ได้แก่ 
   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.   
   2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก  
   3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก   
   4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหุ่ง  
   5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว  
   6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดอ้อ   
    โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  5  แห่ง  ได้แก่ 
   1.  โรงเรียนหนองแกวิทยา   
   2.  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ   
   3.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16  
   4.  โรงเรียนนาฝายเหล่าหุ่ง   
   5.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ   
    โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  2   แห่ง  ได้แก่ 
   1. โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม   
   2.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16  
ตารางที่ 5  แสดงจ านวนนักเรียน ครู ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน 
จ านวนบุคลากร 
(คน) 

ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

1 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยาคม 3 นางจันทร์แรม    ปราเมต 
2 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 11 นายชูสง่า         นัยวัฒน์ 
3 โรงเรียนนาฝายเหล่าหุ่ง 5 นายพรเถลิง     วิสูงเร 
4 โรงเรียนราชประชาชนนุเคราะห์ 16 32 นายสุรีย์         บัวรัตน์ 
5 โรงเรียนบ้านกุดอ้อ  นายสมเพชร    มัชปะโม 
รวม   
แหล่งข้อมูล  ข้อมูลจากส่วนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 
 
2)  แหล่งควำมรู้ของชุมชน 

- การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้น าชมุชน 
  - การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น 

  - การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ 
- หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
- รายการวิทยุ / โทรทัศน์ 
- เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ    ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน 
 
 
 

แผนพั
ฒนา
สี่ปี
องค์ก
าร
บริหา
รส่วน
ต าบล
หัว
เรือ 
(พ.ศ.
255
9-
256
1)                                 
หน้า/
11 

 

แผนพั
ฒนา
สี่ปี
องค์ก
าร
บริหา
รส่วน
ต าบล
หัว
เรือ 
(พ.ศ.
255
9-
256
1)                                 
หน้า/
13 
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3)  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
ประชาชนทั้งหมดของต าบลหัวเรือนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดในพ้ืนที่มีจ านวน  16  
แห่ง ได้แก่ 

1.วัดศรีบุญเรือง  ตั้งอยู่ที่ บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 1,2  ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม  
2.วัดบ้านชาดน้อย  ตั้งอยู่ที่ บ้านชาดน้อย  หมู่ที่ 3  ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
3.วัดสามัคคีธรรม  ตั้งอยู่ที่ บ้านฝาง  หมู่ที่ 5 ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
4.วัดรังสี   ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวเรือ  หมู่ที่ 4 ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
5.วัดทุ่งสว่าง  ตั้งอยู่ที่ บ้านกอก  หมู่ที่ 6 ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
 6.วัดบ้านหนองแก  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแก  หมู่ที่ 11 ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม  
7.วัดบ้านไก่เฒ่า  ตั้งอยู่ที่ บ้านไก่เฒ่า หมู่ที่ 20 ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม  
8.วัดป่าเจริญธรรม  ตั้งอยู่บ้านดอนฝาง  หมู่ที่ 17  ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
9.วัดศิลา  ตั้งอยู่ที่ บ้านโคก หมู่ที่ 10  ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
10.วัดบ้านผ า   ตั้งอยู่ที่ บ้านนาฝาย  หมู่ที่ 12 ต าบลหัวเรอื อ าเภอวาปีปทุม 
11.วัดบ้านนาฝาย  ตั้งอยู่ที่ บ้านนาฝาย หมู่ที่ 12  ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
12.วัดคันธ์บุปผาราม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8  ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
13.วัดศิลาดงเค็ง  ตั้งอยู่ที่บ้านดงเค็ง  หมู่ที่ 16 ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
14.วัดสันติวนาราม  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 8 ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
15.วัดประดู่ทรงธรรม  ตั้งอยู่ที่บ้านกุดอ้อ  หมู่ที่ 7  ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 
16.วัดบ้านซองแมว  ตั้งอยู่ที่บ้านซองแมว  หมู่ที่ 13 ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 

4)  ภำษำ  
ภาษา คือ เครื่องที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น และ

ช่วยบอกเล่าเรื่องรวมความเป็นไปเป็นมาของชุมชน 
  ภาษาแต่ละภาษาย่อมแตกต่างกันที่ส าเนียงการพูดตลอดจนความหมายของค าศัพท์ เช่นนั้นแล้วจึง
ท าให้ในแต่ละท้องถิ่นมีภาษาพูดและส าเนียงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นด้วย ภาษาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยรักษาเรื่องราวของแต่ละกลุ่มชนได้อย่างดี 
  ภาษาไทยถิ่นอีสาน หรือ ภาษาลาวอีสาน เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เป็นภาษาลาวส าเนียงหนึ่งในส าเนียงภาษาถิ่นของภาษาลาวซึ่งแบ่งเป็น 6 ส าเนียงใหญ่ คือ 

1. ภาษาลาวเวียงจันทน์ ใช้ในประเทศลาว ท้องที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงบริค าไชย และใน
ประเทศไทยท้องที่จังหวัดชัยภูมิ หนองบัวล าภู หนองคาย (อ าเภอเมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ โพนพิสัย) 
ขอนแก่น (อ าเภอภูเวียง ชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน หนองนาค า เวียงเก่า หนองเรือบางหมู่บ้าน) ยโสธร (อ าเภอเมือง
ยโสธร ทรายมูล กุดชุม บางหมู่บ้าน) อุดรธานี (อ าเภอบ้านผือ เพ็ญ บางหมู่บ้าน) ศรีสะเกษ (ในบางหมู่บ้านของ
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอขุขันธ์ และอ าเภอขุนหาญ)ภาษาลาวเหนือ ใช้ในประเทศลาวท้องที่แขวงหลวงพระบาง 
ไชยบุรี อุดมไชย ในประเทศไทยท้องที่จังหวัดเลย อุตรดิตถ์ (อ าเภอบ้านโคก น้ าปาด ฟากท่า) เพชรบูรณ์ (อ าเภอหล่ม
สัก หล่มเก่า น้ าหนาว) ขอนแก่น (อ าเภอภูผาม่าน และบางหมู่บ้านของอ าเภอสีชมพู ชุมแพ) ชัยภูมิ 

1.(อ าเภอคอนสาร) พิษณุโลก (อ าเภอชาติตระการและนครไทยบางหมู่บ้าน) หนองคาย (อ าเภอสังคม) 
อุดรธานี (อ าเภอน้ าโสม นายูง บางหมู่บ้าน) 
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2.ภาษาลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ในประเทศลาวท้องที่แขวงเชียงขวาง หัวพัน ในประเทศไทยท้องที่บ้าน
เชียง อ าเภอหนองหาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และบางหมู่บ้านในจังหวัดสกลนคร หนองคาย และยังมีชุมชน
ลาวพวนในภาคเหนือบางแห่งในจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้น 

3.ภาษาลาวกลาง แยกออกเป็นส าเนียงถิ่น 2 ส าเนียงใหญ่ คือ ภาษาลาวกลางถิ่นค าม่วน และถ่ินสุวรรณเขต 
ถิ่นค าม่วน จังหวัดที่พูดในประเทศไทย เช่น จังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ (อ าเภอเซกา บึงโขงหลง บางหมู่บ้าน) 
ถิ่นสุวรรณเขต จังหวัดที่พูดมีจังหวัดเดียว คือ จังหวัดมุกดาหาร 

4.ภาษาลาวใต้ ใช้ในประเทศลาวท้องที่แขวงจ าปาศักดิ์ สาละวัน เซกอง อัตตะปือ จังหวัดที่พูดในประเทศ
ไทย จังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 

5.ภาษาลาวตะวันตก ไม่มีใช้ในประเทศลาว เป็นภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ท้องที่ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และบริเวณใกล้เคียงมณฑลร้อยเอ็ดของสยาม 

 ส่วนภาษาเขียนในอดีตใช้อักษรธรรมล้านช้างหรือตัวธรรม ส าหรับบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะหรือ
พระพุทธศาสนา และเขียนด้วยอักษรไทน้อยหรือตัวลาว (เป็นอักษรลาวล้านช้างโบราณ มีความแตกต่างกับอักษรลาว
ในประเทศลาวในปัจจุบันเล็กน้อย) ส าหรับเรื่องราวทางโลก อักษรลาวล้านช้าง (ตัวลาวหรืออักษรไทน้อย) มีพยัญชนะ 
20 เสียง สระเดี่ยว 18 เสียง สระประสม 2-3 เสียง บางท้องถิ่นไม่มีเสียงสระเอือ ในปัจจุบันนิยมใช้ อักษรไทย
ส าหรับเขียนบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งในทางโลกและทางธรรม เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านตัวอักษรธรรม
และอักษรลาวออก แต่ความนิยมในการเขียนบันทึกเป็นภาษาถิ่นไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก โดยส่วนใหญ่ภาษาเขียน
ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะใช้อักษรไทยและบันทึกเป็นภาษาไทยกลางเป็นหลักแทน 

ตัวอย่างประโยคภาษาไทยถิ่นอีสาน 
มาแต่ไส – ไปไหนมา 
กินเข่าแล้วบ่ – กินข้าวหรือยัง 

5)  สาธารณสุข 
              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน    2         แห่ง 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านชาด  
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังปทุม    
       ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน      จ านวน        21      แห่ง  
    กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพต าบลหัวเรือ   จ านวน         1       แห่ง 
6)  ด้ำนสวัสดิกำรสังคม  

ตำรำงท่ี 6 กำรให้กำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนชรำ คนพิกำร ในเขตต ำบลหัวเรือ พ.ศ. 2559 
ประเภท จ ำนวนผู้ได้รับกำร

ช่วยเหลือ(รำย) 
จ ำนวนเงินที่ได้รับ 

(บำท/เดือน) 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา  1,571 950,300.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ  580 297,000.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  - - 

รวม 2,151 1,247,300.00 
หมำยเหตุ  ข้อมูล  ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ข้อมูลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพทั้งหมด  558 คน (ข้อมูลคนพิการ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
จ านวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่ข้ึนทะเบียนใหม่ ปี 2559  จ านวน  46  คน 

รวมจ านวนคนพิการ (ทั้งต าบล)  580 คน 
จ านวนคนชราที่ขึ้นบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.หัวเรือ  จ านวน 1,571 คน 
จ านวนคนชราที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2559   จ านวน  110  คน 
รวมผู้สูงอายุ (ทั้งต าบล) จ านวน   1,578   คน 

ตำรำงท่ี 7 แสดงจ ำนวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล ประจ ำปี  2559 
 

บ้ำน หมู่ที ่ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ รวมท้ังสิ้น 

บ้านชาดใหญ ่ 1 116 27 - 143 

บ้านชาดใหญ ่ 2 119 30 - 149 

บ้านชาดน้อย 3 109 19 - 128 

บ้านหัวเรือ 4 112 30 - 142 

บ้านฝาง 5 96 39 - 135 

บ้านกอก 6 83 26 - 109 

บ้านกุดอ้อ 7 118 68 - 186 

บ้านหนองบัว 8 102 17 - 119 

บ้านยาง 9 39 10 - 49 

บ้านโคก 10 79 32 - 111 

บ้านหนองแก 11 35 10 - 45 

บ้านนาฝาย 12 67 13 - 80 

บ้านซองแมว 13 46 28 - 74 

บ้านเหล่าหุ่ง 14 51 9 - 58 

บ้านดอนเม็กป่าแถม 15 29 10 - 37 
 

บ้านดงเค็ง 16 28 8 - 34 

บ้านดอนฝาง 17 44 15 - 59 

บ้านวังปทุม 18 105 84 - 189 

บ้านหนองบัวทอง 19 107 57 - 164 

บ้านไก่เฒ่า 20 16 3 - 17 

บ้านดอนกอก 21 70 45 - 115 

รวมท้ังหมด 1,571 580 - 2,151 
หมำยเหตุ  ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
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 7)  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    จุดตรวจ จุดสกัด   จ านวน   2 แห่ง 
    ถังดับเพลิง    จ านวน  21 หมู่บ้าน 
    2.1.4  สภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
          1 ) กำรคมนำคม   ( แสดงจ านวนละสถานภาพทางคมนาคมทางบก ) 
การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังเชื่อมกับหมู่บ้านและต าบลอ่ืนการสัญจร
ไปมาในฤดูฝนล าบากมาก  ถนนของอบจ.  จ านวน  2  สาย ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังเป็นถนนดิน  ถนนลูกรัง 
สภาพถนนยังขรุขระเป็นหลุม เป็นบ่อ  การสัญจรไปมาล าบาก ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนดินและคอนกรีต    
               2)  กำรโทรคมนำคม 

- ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข                   
- สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ                      -   แห่ง            
- การไฟฟ้า ( แสดงถึงจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า    

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ   มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง   21  หมู่บ้าน 
                 3)  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
                           - ล าน้ า,ล าห้วย                        17       สาย 
                           - บึง , หนองและอ่ืนๆ                     13       แห่ง  
                4) แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 
                           - ฝาย                                        8 แห่ง 
                            - บ่อน้ าตื้น                                  75 แห่ง 
                            - บ่อโยก                                    20 แห่ง 
                            - อ่ืนๆ (ระบุ)  
            5) ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่  

ในเขตพ้ืนที่ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน ปัญหาคือแหล่งน้ าไม่เพียงพอแก่การเกษตร 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพของท้องถิ่น 
 2.2.1 ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  ผู้บริหำรท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
  1.นายรัสส ี  พิจุลย์  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.นายภูม ี  นามภักดิ์ ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.นายศักดิ์ชัย    ปะกิระตัง ต าแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.นางสุภาภรณ์    จันโทสุทธิ์ ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
1.นายประเพียร  ปัดถาดี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.นายเภา    อนุชาด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.นายเคน  กุมชาด  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  1   
4.นายสวัสดิ ์  ตะชา  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  1   
5.นายไมย์   สมศิริ  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  2 
6.นางล าพูน  ชุมด ี  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  2 
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7.นายทองจันทร์  สัมนิตย์  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  3 
8.นายสมพร    มูลภาท ี  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  4 
9.นายทศพล  สุดสูง  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  4 
10.นายสวิล  เหง่าง่า  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  5 
11.นายอุดร  ฤทธิสาร  สมาชิก  อบต.   หมู่ที ่ 5 
12.นายวีระศักดิ์  ทองใต้  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  6 
13.นายสุเทพ  พลก าแหง สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  6 
14.นายโกวิทย์  พ้ัวคุณมี  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  7 
15.นางบังอร  ปาปะไพ  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  7 
16.นางหวิน  ละดาวัลย์ สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  8 
17.นายทองยศ  ประทุม  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  9 
18.นายโสภา  แสงแสน  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  9 
19.นายคมสัน  ปัจจัย  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  10 
20.นายคมสันต์  มาฤทธิ์  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  10 
21.นางละออง  เสตะสิทธิ์ สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  11 
22.นายยุทธพงศ์  ฤทธิสาร  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  11 
23.นายสุพรรณ  ประวันเต สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  12 
24.นายพิชิต  กันหา  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  12 
25.นายบุญเลิง  ปัจจัย  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  13 
26.นางทัศนีย์  ชินวงษ์  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  13 
27.นายจ านง  ลุนทอ  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  14 
28.นายบุญจันทร์ สะสม  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  14 
29.นางเยาวรัก  เพ่ือนใบลี สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  15 
30.นายเจริญ  วิชาชาต ิ สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  15 
31.นายสุทัศน์  โคตรก่ า  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  16 
32.นายพิสาร  จันทะแสง สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  16 
33.นายประจักษ์  สุทธิส าราญ สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  17 
34.นายเกรียงศักดิ์ มาฤทธิ์  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  17 
35.นายหนูพร  ประกาสังข์ สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  18 
36.นายสง่า  รัดอ้อ  สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  18 
37.นายม้วน  อินทิแสง สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  19 
38.นายศิริ  นามวิเศษ สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  19 
39.นายสนั่น  ขุนเปลี่ยน สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  20 
40.นายสมร  เกนทะโกฏิ์ สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  20 
41.นายทองพูล  วงศ์สมบัติ สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  21 
42.นายเวชสวุรรณ จันทะจิต สมาชิก  อบต.   หมู่ที่  21 
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จ ำนวนบุคลำกรและกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี  8  จ ำนวนบุคลำกรและระดับกำรศึกษำในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

ส่วนราชการ 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง มัธยมศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญา

ตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี(โท) 

ส านักงานปลัด 9 3 2 1 5 4 
กองคลัง  1 7 - 2 5 - 
กองช่าง 4 1 - 1 4 - 
กองสวัสดิการฯ 1 1 - - 1 1 
กองการศึกษาฯ - 15  - 11 4 
กองการเกษตร 1 - - - 1 - 

กองสาธารณสุข - 1 - - 1 - 
รวม 16 28 2 4 27 9 

หมำยเหตุ   ข้อมูลจำกส ำนักงำนปลัด  เดือน มีนำคม 2559 
ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน   14     คน  ดังนี้ 

พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  6  คน  ดังนี้ 
1. นายบุญตา      ทองพา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
2. นายอนุรักษ์    ไชยรงศรี รองปลัด  อบต. 
3. นายศราวุธ  กุลนิตย์  หัวหน้าส านักงานปลัด 
4. จ่าเอกนิติกร    สินเธาว ์ บุคลากร 
5. นายอิสระ       อินศิลา  จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
6. นายทนงศักดิ์  ดงงาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  จ ำนวน  6  คน    แบ่งเป็น 
-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  4  คน  ดังนี้ 
1. นางสาวนันทิยา     ศรีประมาณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
2. นายพัลลภ      กุมชาด  ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
3. นายอรรถพล      กิติอาษา  พขร. 
4. นางสาวรุ่งรัตน ์      ทรีศรี  ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

        -  พนักงำนจ้ำงท่ัวไป    จ ำนวน  2  คน  ดังนี้ 
 1. นางเพียน  ปัดเต  นักการภารโรง 
 2. นายสมาน  ชินชาด  คนงานทั่วไป 
ต ำแหน่งในกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  8  คน  แบ่งเป็น 
พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  4  คน  ดังนี้ 

  1.  นายเชิดชาย     จ่าพา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
     2.  นางสาวใกล้รุ่ง     ทองกอง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  3.  นางถาวรีย์     สวนนอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  4.  นางสาวอุมาพร  อ้วนเลิง  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  4  คน  ดังนี้ 
 1. นางสาวยุพาพักตร์ เดชวงษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 2. นางสาวพัชร ี  อินธิแสง  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 
 3. นางสาวปนัดดา เลิศสีดา  ผู้ช่วย.จพง.การเงินและบัญชี     

ต ำแหน่งในกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  7  คน แบ่งเป็น 
พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  3  คน  ดังนี้ 
  1.นายสิทธิชัย  กางโหลน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
             2.นายพงปภา    ศรีวัชระกุล  นายช่างโยธา 
  3.สอ.ธีระวัฒน์      ฤทธิสาร   นายช่างไฟฟ้า 
ลูกจ้ำงประจ ำ     จ ำนวน      1     คน  ดังนี้ 
  1.นางประดับ    เพชรสุข   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  3  คน  ดังนี้ 

1.นายสกล      ประเมทะโก  ผู้ช่วยช่างโยธา 
     2.นายเกรียงไกร     สมสา   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
    3.นายเชาวฤทธิ์  จ่าพา   พนักงานขับรถ(ส่วนกองช่าง) 

ต ำแหน่งในกองกำรศึกษำ ฯ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  16   คน  แบ่งเป็น 
พนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน      9     คน  ดังนี้ 

1. นางสาวสุภาวดี     น้อยศรี   หัวหน้าส่วนการศึกษา 
2. นางสาวนงนุช  จุลนาค   ครูผู้ดูแลเด็ก 
3. นางสาวจรรยา    ลัดดาวัลย์   ครูผู้ดูแลเด็ก 
4. นางจูน     จันทราเลิศ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
5. นางลมร    พิมพ์พันธ์   ครูผู้ดูแลเด็ก 
6. นางสาวพิจิตรตราพร   พินทะปะกัง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
7. นางสาวสุภาพ  หลาบค า  ครูผู้ดูแลเด็ก 
8. นางจินตนา  สุดสูง   ครูผู้ดูแลเด็ก 
9. นางสาวดวงใจ โคตรบุตโต  ครูผู้ดูแลเด็ก 
10.นางสาววราภรณ์   ปะภาษา  ครูผู้ดูแลเด็ก 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน    7   คน  ดังนี้ 
         1. นางประยูร     จันอุดทา  ผู้ดูแลเด็ก 
        2. นางทองพันธุ์     บุตะกาศ   ผู้ดูแลเด็ก 
  3. นางสาคร      บุญเรือ   ผู้ดูแลเด็ก 

4. นางสาวเพ็ญพิชชา    มะหัด   ผู้ดูแลเด็ก 
5. นางสาวสายน้ าผึ้ง      ติดวงษา   ผู้ดูแลเด็ก 
6. นางสาวนฤมล  ตรีทิพย์ชวาล  ผู้ดูแลเด็ก 
7. นางสาวพัชรินทร์ กุมชาด   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ต ำแหน่งในกองสวัสดิกำรและสังคมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน    2   คน  แบ่งเป็น 
 

พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน    1 คน  ดังนี้ 
1.นางสาวภาวนา  อัฐิปา   หัวหน้าส่วนสวสัดิการ 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน   1   คน  ดังนี้ 
            1.  นายภานุวัฒน์     คุณธรรม  ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  

ต ำแหน่งในกองกำรเกษตร 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  1  คน   
  1.นายศาสตรา    พ่ัวคุณมี   ผช.เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร 

ต ำแหน่งในกองสำธำรณสุข 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  1  คน   
  1.นางสาวประนิดา นามภักดิ์  ผช.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
2.2.2 กำรบริหำรงบประมำณ 
ตำรำงท่ี 10  แสดงรำยรับของ อบต. ปี 2558-2560 

รำยรับ 
รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 

รำยได้จัดเก็บ 

  หมวดภาษีอากร 200,854 222,511.58 218,000 
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

61,582 84,640 59,400 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 311,849.53 297,173.47 235,000 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

- - - 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 547,981.79 632,648.11 410,000 
  หมวดรายได้จากทุน - - - 
รวมรำยได้จัดเก็บ 1,122,267.32 1,216,973.16 922,400 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร 19,756,851.55 20,542,099.98 19,501,050 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,756,851.55 20,542,099.98 19,501,050 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,729,889 14,743,484 39,470,600 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,729,889 14,743,484 39,470,600 

รวม 37,609,008.47 36,522,557.14 59,894,050 
 

 



 

 

ตำรำงท่ี 11  แสดงรำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย ปี 2558-2559 

งบ 
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร   

ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 

จ่ำยจำกงบประมำณ 

งบกลาง 990,413 1,414,277 20,136,390 

งบบุคลากร  
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

10,080,020 11,397,125.13 

 

15,936,530 

งบด าเนินการ  
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

8,893,997.46 7,509,145.93 10,865,230 

งบลงทุน  
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

10,080,020 7,268,340 7,897,400 

งบรายจ่ายอื่น  

(หมวดรายจ่ายอื่น) 

2,204,920 - 20,000 

งบเงินอุดหนุน  

(หมวดเงินอุดหนุน) 

3,840,117.57 4,091,890.89 5,038,500 

รำยจ่ำยจำกงบประมำณ 26,009,468.03 31,407,728.95 59,894,050 
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สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในระยะที่ผ่ำนมำ 
 

1. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 

การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้
การพัฒนาตามนโยบาย มีงบประมาณจ ากัด 

การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์จังหวัดมหาสารคาม 

2. กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
 

แผนงาน / โครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา พร้อมทั้งความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้  

2.1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการให้เหมาะสม เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย เช่น มีระบบ
ประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างคอนกรีต ปรับปรุงขยายถนน การระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น 

2.2. การพัฒนาสังคม 
2.2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลได้สนับสนุนด้านการศึกษา โดยการอุดหนุนการด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.2.2 ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต โดยจัดการด้านกีฬาและการ

ออกก าลังกาย 
2.3. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

2.3.1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน เพ่ือความสะดวก คล่องตัวในการท างาน 
2.3.2 การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการเตรียมความ

พร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
2.3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นต่าง ๆ 

2.4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการสนับสนุนเงินทุนโดยการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ , ชมรม

ผู้สูงอายุ, กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. และกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในต าบล เพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรืออาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้ ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคงถาวรและมีรายได้เลี้ยงชีพตามสมควร  ซึ่ง
การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ การท านา การค้าขายและบริการ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นท้องถิ่นที่
ประชาชนมีรายได้อยู่ในระดับที่ด ีแต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน
โดยทางอ้อม ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตการเกษตร 
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2.5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ได้สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกก าลังกาย ท่องเที่ยว และท ากิจกรรมเพ่ือการนันทนาการต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือเป็น
การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ไม่ให้ถูกท าลายลงโดยธรรมชาติและมนุษย์ และพัฒนาท้องถิ่นให้มี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม น่าอยู่น่าเที่ยว แต่ด้วยศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ มีงบประมาณน้อย 
จึงด าเนินการได้ไม่มากนัก 

2.3 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเรือ ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์  ควรเน้นพัฒนาข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูป
การเกษตรอย่างครบวงจร สร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจาย
สินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้ง 
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ส่วนที่  3 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ 

3.1  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้ 

  จุดแข็ง (S : strength) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือมีการแบ่งส่วนราชการโดยก าหนดอ านาจ 
หน้าที่อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบ 

2.  การด าเนินการในนาม อบต. ได้ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย 
            และนโยบายของรัฐบาล 

3.  พนักงานส่วนใหญ่มีความสามารถในการประสานงานกับประชาชนในพื้นท่ี 
4.  มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการใช้งบประมาณ 
5.  มีการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานอย่าง 

            ครบครันและทันสมัย 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

จุดอ่อน (W : weakness) 

1. ลักษณะการท างานมุ่งท่ีผลงานของแต่ละส่วนการงานมากกว่าการท างานในภาพรวม 
    ของ อบต. 
2. พนักงานส่วนใหญ่ขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานของหน่วยงานอื่น ๆ ใน อบต. 
    และระเบียบที่ใช้ในการบริการประชาชน 
3. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของ อบต. เป็นจ านวนมากบางเรื่อง 
    ซ้ าซ้อนกันหลายฉบับ 
4. พนักงานบางส่วนขาดความเข้าใจในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5. การจัดท างบประมาณด้านการลงทุนในโครงการก่อสร้าง ไม่ค่อยสอดคล้อง 
    กับการจัดท าแผนพัฒนา 
6. ขาดการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
    ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ได้ตลอดเวลา 
7. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของทาง อบต. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

โอกำส (O : Opportunities) 

1. นโยบายการกระจายอ านาจและทรัพยากรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้เข้าไปบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

    ต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

2. การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล 
3. ชุมชนให้ความสนใจและตื่นตัวในการแก้ปัญหาสังคม พร้อมให้ความร่วมมือ 

ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (T : Threats) 

1.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายาก 
     ต่อการศึกษาอย่างแท้จริง 
2.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 
4. ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

จะเป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนมากยังเกินศักยภาพ 
ของ อบต. ที่จะด าเนินการได้ 

5. ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ยังขาดความรู้ความ    
เข้าใจในระบบการด าเนินงานและระบบงานของ อบต. และยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

6. ความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยม ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ความส าคัญกับวัตถุ
นิยมมากเกินความจ าเป็น 

7. นโยบายของรัฐบาล,จังหวัดและอ าเภอที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2  ประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงประมำณ 
 

 ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนแผนงำน/โครงกำรและงบประมำณในแผนพัฒนำประจ ำปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2559) กับจ ำนวนแผนงำน/โครงกำรและ
งบประมำณที่ด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร 
ที่เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 78 13.32 181 86.68 259 100 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 9 0.61 29 99.39 38 100 
3.  ด้านแหล่งน้ า 1 0.05 82 99.95 83 100 
4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

31 77.50 9 22.5 
 

40 100 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 13 100 13 100 
6. ด้านสาธารณสุข 2 0.27 2 0.27 13 100 
7.ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 6 66.66 0 0 9 100 
8.ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 2 10 0 0 20 100 
9. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
สาธารณะ 

29 50 0 0 58 100 

รวม 158 29.64 316 59.28 533 100 
 

3.3  กำรประเมินประสิทธิภำพของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
 (1) กำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ในการด าเนินการพัฒนาด้านการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาทิ ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนดิน รางระบายน้ า  ตลอดจนการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการได้รับการปรับปรุงตามอัตภาพของงบประมาณท่ีมีอยู่  การติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่อง
สว่าง สามารถใช้งานได้ตามท่ีก าหนดและขยายเขตการให้บริการแก่หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือให้
ได้อย่างครอบคลุม 

(2) กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
  ในส่วนของแหล่งน้ า  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือมีการบ ารุงรักษาดูแลและปรับปรุง ซ่อมแซม
แหล่งน้ าต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ได้รับการปรับปรุงเป็นบางส่วนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง เพ่ือให้พอต่อความต้องการของประชาชนในการใช้งานทางด้านเกษตรกรรมต่อไป 
(3) กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  ด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้
เยาวชนในต าบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความส าคัญกับเด็กก่อนวัยเรียนและ
นักเรียนในเขตพ้ืนที่เพ่ือเป็นอนาคตของชาติต่อไป ด้านศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
เช่น การจัดงานวันผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การถวายเทียนพรรษา การจัดงานวันเข้าปริวาสกรรม การจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม โดยความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี 
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 (4) กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ได้ให้มีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพ่ือให้กลุ่มบริหารจัดการ
สร้างรายได้ เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนในระดับหนึ่ง  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ชุมชนสามารถด าเนินชีวิตได้ตามแนวพระราชด าริ 
 (5) กำรด ำเนินงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือได้จัดสรรงบประมาณในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในหมู่บ้าน  มีการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดกิจกรรมเพ่ือเป็น
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ด าเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมี
การจัดตั้งศูนย์ อปพร.และมีการด าเนินกิจกรรมของ อปพร. โดยกลุ่มอาสาสมัครฯ มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมโดยการให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ป่วยเอดส์ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

(6) กำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือได้พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่
ทันสมัย  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร การอบรม การประชุมของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนผู้น าหมู่บ้าน และประชาชน ท าให้เกิดความสนใจในการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมากขึ้น แต่ก็มีประชาชนที่ยงไม่เข้าใจการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

  

 



 
  
        
   

   

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

พันธกิจ 
1.พัฒนาการถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกทุกเส้นทาง  จัดให้มีไฟฟ้า  น ้ าประปา สิ่ งอ้านวย

สาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็นอย่างทั่วถึง 
2.ส่งเสริมอาชีพ  การออม   สร้างรายๆได้  และพัฒนาการผลิตสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
3.พัฒนาแหล่งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าใต้ดินให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 

และ ท้าการเกษตร  เลี ยงสัตว์ 
4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื นที่ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เอื อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
5.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติให้เป็น

ป่าสมุนไพร  รณรงค์การทิ งขยะให้ถูกที่เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม  จัดให้มีถังขยะหน้าบ้าน  ที่ก้าจัดขยะมูลฝอย   
6.ส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก้าลังกาย  จัดให้มีที่ออกก้าลังกายประจ้าที่สาธารณะการควบคุมโรคติดต่อ 

ตามฤดูกาล  ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ให้กับประชาชน 
7.สร้างสวัสดิการสังคมโดยสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน 

หรือที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 
8.ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   จัดหาพืชเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและเพ่ิม

มูลค่าผลผลิต  ป้องกันและควบโรคติดต่อทั งพืชและสัตว์ 
9.การให้ความช่วยเหลือด้านประสบภัย  และเสริมสร้างระบบชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั งยืน 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
“ การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปโภคครบครัน  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   แหล่งน  ามากมี 

เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย   ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง  ” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ 4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน โดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน เช่น 

เส้นทางคมนาคม ทางระบายน ้า ไฟฟ้า น ้าประปา ระบบโทรคมนาคม 
2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื นฐานอย่างเพียงพอในการด้ารงชีพ 
3. การบ้ารุง รักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างพัฒนา

และปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่น ้าล้าคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป 
5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร 

พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริม
การศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

8. พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอในการเลี ยงชีพ 
9. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด 
10. ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยติดเชื อและผู้พิการได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
11. สร้างความพร้อมของต้าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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แบบ ยท.01 

 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 
หัวเรือ 

ยุทธศาส
ตร ์
ที่ 1        
การ

พัฒนา
ด้าน

โครงสร้าง
พื นฐาน 

 

ยุทธศาสต
ร์ 

ที่ 2 
การพัฒนา

ด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสต
ร์ 

ที่ 3 
การพัฒนา
ด้านแหล่ง

น ้า 
 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 

การพัฒนา
ด้าน

การศกึษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
นันทนาการ

และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต้าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 5 

การพัฒนา 
ด้าน

ทรัพยากร  
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 การจัดการศึกษาและ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมและชุมชนใน

ท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 การพัฒนา
โครงสร้างการผลิต
และสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาและ

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ

องค์กร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับโครงสร้างการผลิต
ด้านการเกษตรให้เอื อ
ต่อการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อยกระดับสู่
การเป็นศูนย์กลางบริการ
ทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชน  สู่
สังคมเอื ออาทรและ
สมานฉันท ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 6 

การพัฒนา
ด้าน

สาธารณสขุ 
 

ยุทธศาส
ตรท์ี่ 7 
การ

พัฒนา
ด้าน

สวัสดิการ
สังคมและ

สังคม
สงเคราะห ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการค้าการลงทุน
และการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรม เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาส
ตรท์ี่ 8 
การ

พัฒนา
ด้านการ 
เกษตร
และ     

ปศุสัตว์ 
 

ยุทธศาส
ตรท์ี่ 9 
การ

พัฒนา
ด้าน

การเมือง
และการ
บริการ
จัดการ

สาธารณะ 
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แบบ ยท.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสรา้งความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัมหาสารคาม 

พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักของประเทศและ
รองรับรถไฟฟ้ารางคู่ให้เอื อต่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวเรือ 

1.1 ก่อสร้าง  ปรับปรงุ 
ซ่อมแซม บ้ารุงรกัษาถนน  ไหล่
ทาง  ทางเท้า รอ่งระบายน ้า 
ปรับภูมิทัศน ์

1.2  ด้านสาธารณูปโภคและ
สิ่งจ้าเป็น  กอ่สร้าง  
ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยาย
เขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

 

โครงการ โครงการ 

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน แหล่งน ้าสาธารณะโบราณสถานและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ รวมถึงร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางภายในต้าบล  (ประกอบด้วยการซ่อมแซม ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา และก่อสร้างถนน คสล.) 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในต้าบล 
3. โครงการก่อสร้างวางท่อ/ร่องระบายน ้าภายในหมู่บ้าน ในต้าบล 
4. โครงการก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
5. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
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แบบ ยท.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ  พัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. โครงการจัดตั งศูนย์สินค้าโอทอป 
4. โครงการสนับสนุนการออมวันละบาท 

 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเขม้แข็งของสังคมและชุมชน

ในท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวเรือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  สูส่ังคม

เอื ออาทรและสมานฉันท ์

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความ
มั่นคงทางอาชีพ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 

2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

2.2 การส่งเสรมิการออม
และการฝกึอาชีพเสรมิ 

โครงการ โครงการ 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 

 
1. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วยกิจกรรมการ

ปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน ้าหลายลักษณะ) 
2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  ขุดลอกคลอง ขุดลอกล้าห้วยนา/ล้าน ้าเสียว เพื่อการเกษตร 
3. โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า  ผนังกั นน ้า 
4. โครงการกั นแนวเขตถนนและที่สาธารณะ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื อต่อ
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัมหาสารคาม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั งพัฒนา
ปัจจัยการผลิตและขบวนการผลิตตั งแต่ ต้นน ้า- ปลายน ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านแหล่งน  า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวเรือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสรา้งความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน แหล่งน ้าสาธารณะโบราณสถานและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ รวมถึงร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 

3.1 ขุด เจาะบ่อบาดาล ขุดลอก 
ขยายแหล่งน ้าธรรมชาติหรือที่
สาธารณะให้ลกึ กว้าง ให้มนี ้า
เพียงพอต่อการเกษตรและปศุสัตว ์

3.2 การรักษาแหล่งน ้าให้
สะอาด ลอ้มรั วที่สาธารณะ
ไม่ให้สัตว์น ้าลงน ้าท้าให้น ้า
เสีย 

โครงการ โครงการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ยกระดับสู่การเป็น

ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวฒันธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม นันทนาการและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวเรือ 

1.บูรณาการ ส่งเสริม สนับสนนุ
การพัฒนาคุณภาพการศกึษาทั ง
ระบบ 

โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ในท้องถิ่น 

2. ส่งเสรมิการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู ้เพือ่บริการ
ทางวิชาการสูชุ่มชน 

3. สร้างเครือข่ายความรว่มมอืทาง
การศกึษาและวัฒนธรรม ทั งในและ
ต่างประเทศ 

1.พัฒนาคุณภาพและบริหาร
จัดการการศึกษา รวมถึงการ
บริการทางการศกึษาทอ้งถิน่ 

2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สอน รวมถึง
บุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ิน 

3. สนับสนนุงานวชิาการและกจิ
กรรมาทางการศึกษาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเขม้แข็งของสังคมและชุมชน

ในท้องถิ่น 

1. สนับสนนุและสง่เสรมิ
กิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสรา้ง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 
1.สนับสนุนและส่งเสรมิ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณรีวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.ส่งเสริมการศึกษาทั งในและ
นอกระบบ พัฒนาคุณภาพ
เด็กก่อนวัยเรียน เยาวชน 
ประชาชนทกุคนในชุมชน 

3. ส่งเสรมิการเลน่กฬีาและ
นันทนาการ 

2. ส่งเสรมิด้านการศาสนา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

โครงการ โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์  

1. โครงการจัดซื อสื่อการเรียนการสอน 
2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต้าบลหัวเรือ(หัวเรือเกมส์) 
3. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
4. โครงการจัดซื ออุปกรณ์กีฬา 
5. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย 
6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
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แบบ ยท.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 

1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
3. โครงการรณรงค์ไม่ทิ งขยะในที่สาธารณะ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวเรือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัมหาสารคาม 

ป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและส่งเสรมิอนรุักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน แหล่งน ้าสาธารณะโบราณสถาน
และแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ รวมถึงร่วมจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสรา้ง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

1. การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและ
การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
เป็นป่าสมุนไพร 

2. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
ให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและรณรงคก์ารทิ ง
ขยะให้ถูกที ่

โครงการ โครงการ 
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แบบ ยท.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 

1. โครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี (สสส.) 
2. สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
3. โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคม

เอื ออาทรและสมานฉันท ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัมหาสารคาม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

1.เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระหว่างหนว่ยงานอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเขม้แข็งของสังคมและชุมชน

ในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวเรือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. การส่งเสริมสขุภาพ  การออก
ก้าลังกาย  การควบคุมโรคติดตอ่ 

2. ส่งเสรมิการมีสุขภาวะที่ดี
ให้กับประชาชนในต้าบลหัวเรือ 

โครงการ โครงการ 
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แบบ ยท.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 

1. โครงการส่งเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
2. โครงการจัดซื อแว่น  ผ้าห่ม ส้าหรับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตา 
3. โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคม

เอื ออาทรและสมานฉันท ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัมหาสารคาม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

1.เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระหว่างหนว่ยงานอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเขม้แข็งของสังคมและชุมชน

ในท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวเรือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

1. การดแูลและสงเคราะห์คนชรา 
คนพิการ  ผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม 

2. ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม
บ้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร ้

โครงการ โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์ 

1. โครงการอบรมการจัดท้าแผนการด้าเนินงานของอาสาปศุสัตว์ 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
3. โครงการศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ 
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวเรือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื อต่อ
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัมหาสารคาม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร เพือ่การเกษตรให้มี
ปะสิทธิภาพ รวมทั งพัฒนา

ปัจจัยการผลติและกระบวนการ
ผลิตตั งแต่ต้นน า้-ปลายน ้าให้มี

ประสิทธภิาพมากขึ น 

พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสรา้ง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

1. การปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรตแิละการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็น
ป่าสมุนไพร 

โครงการ โครงการ 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

1. การปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรตแิละการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็น
ป่าสมุนไพร 

1. การปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรตแิละการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็น
ป่าสมุนไพร 

โครงการ 
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แบบ ยท.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์  

1.  โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท้าแผนพัฒนา 
2.  โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารท้องถิ่น 
3.  โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของ อปท. 
4.  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน 
5.  โครงการจัดซื ออุปกรณ์เครื่องมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ 
6.  โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน 
7. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
8. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สงัคม

เอื ออาทรและสมานฉันท ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัมหาสารคาม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

1.เสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งในสังคม  
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ

องค์กร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวเรือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 

1. ส่งเสริมกามีสว่นร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

2. การบิการสาธารณะอืน่ๆ และให้
ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 

โครงการ โครงการ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเขม้แข็งของสังคมและชุมชน

ในท้องถิ่น 

1.เสริมสร้าง
ศักยภาพและสทิธิ
ภาพการท้างาน 

2.เสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนา
ระหว่างหนว่ยงาน
อย่างบูรณาการ 

3.สนับสนุน
หน่วยงานอืน่ใน
การพัฒนาตามที่
กฏหมายก้าหนด 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      
  
              

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
Strategy Map 

 

วิสัยทัศน์ 
 “การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปโภคครบครนั  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งน  ามากมี  เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย  ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาการถนน
ให้การสัญจรไปมา
สะดวกทุกเส้นทาง 
จั ด ใ ห้ มี ไ ฟ ฟ้ า
น ้ า ป ร ะ ป า  ส่ ง
อ้ า น ว ย
สาธารณูปโภคและ
สิ่ ง จ้ า เ ป็ น อ ย่ า ง
ทั่วถึง 
 
  

2.ส่งเสริมอาชีพ 
การออม สร้าง
รายได้ และ
พัฒนาการผลิต
สินค้า OTOP ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล 

3. พัฒนาแหล่งน ้า
ธรรมชาติและ
แหล่งน ้าใต้ดินให้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคและบริโภค
และท้าการเกษตร 
เลี ยงสัตว์ 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้ครอบคลุมทุกพื นที่
เป็นการสร้างโอกาส
แหล่งเรียนรู้และพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานระบบ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีที่เอื อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

5.พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ  ปลกูป่าเฉลิม
พระเกียรติให้เป็นป่า
สมุนไพร  รณรงค์การทิ ง
ขยะให้ถกูที่เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม  จัด                                
ให้มีถังขยะหนา้บ้าน  ที่
ก้าจัดขยะมูลฝอย   
 

6.ส่งเสริม
สุขภาพโดยการ
ออกกา้ลังกาย 
จัดให้มีที่ออก
ก้าลังกายประจา้
ที่สาธารณะ  
การควบคุม
โรคติดต่อตาม
ฤดูกาล  ส่งเสริม
การมีสุขภาวะที่
ให้กับประชาชน 

7.สร้าง
สวัสดิการ
สังคมโดย
สงเคราะห์
คนชรา คน
พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
ก่อสร้าง ต่อ
เติมบ้านหรือที่
อยู่อาศัยให้กับ
ผู้ยากไร ้

8.ส่งเสริมกลุ่ม
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ  
จัดหาพืช
เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้
ในการผลิต
และเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต 
ป้องกันและ
ควบโรคติดต่อ
ทั งพืชและสัตว์  

9.การให้ความ
ช่วยเหลือด้าน
ประสบภัย  และ
เสริมสร้างระบบ
ชุมชนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
และแก้ไขปัญหา
แบบองค์รวม
ด้วยตนเองอยา่ง
มีประสิทธิภาพ
และยั งยืน 

 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
น  า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนา  

วัฒนธรรม  
นันทนาการและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห ์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด้าน

การเกษตรและปศุ
สัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการ
สาธารณะ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
แนวทางการ

พัฒนา 
 1. การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน ไหล่ทาง      

ทางเท้า  ร่องระบายน ้า  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2. ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขต 
ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการ

พัฒนา 
 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน 
 2.  การส่งเสริมการออมและฝึกอาชีพเสริม  และสินค้า OTOP 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน  า 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1. ขุด เจาะบ่อบาดาล ขุดลอก ขยายแหล่งน า้ธรรมชาติหรือที่
สาธารณะให้ลึก กว้าง ให้มีปริมาณน า้เพียงพอต่อการเกษตรและปศุ
สัตว ์

2. การรักษาแหล่งน ้าให้สะอาด ล้อมรั วที่สาธารณะไม่ให้สัตว์เลี ยงลงน ้าท้าให้
น ้าเสีย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการ

พัฒนา 
 1. ส่งเสริมการศึกษาทั งในและนอกระบบ พัฒนาคุณภาพ

เด็กก่อนวัยเรียน เยาวชน ประชาชนทุกคนในชุมชน 
2. การศึกษาด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 

เป้าประสงค์ 
  

“เพ่ือพัฒนาทุนทางสังคมและกาพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน” 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการ

พัฒนา 
 1. การปลูกป่าเฉลิมพระเกียติและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นป่าสมุนไพร 
2. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
รณรงค์การทิ งขยะให้ถูกที่หรือจัดหาถังขยะหน้าบ้าน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการ

พัฒนา 
 1. การส่งเสริมสุขภาพ  การออกก้าลังกาย  การควบคุมโรคติดต่อ  2.  ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในต้าบลหัวเรือ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
แนวทางการ

พัฒนา 
 1. การดูแลและสงเคราะห์คนชรา คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม 
2. ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  บ้านและที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  
ชีวภาพและการผันน ้าพลังงานไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

2. จัดหาพันธุ์ข้าวหรือพืชเศรษฐกิจมาสนับสนุน
ให้เกษตรกรได้ปลูกและจักท้าแปลงสาธิตทางการ
เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 

3. ป้องกันโรคพืชและป้องกัน
การระบาดของเชื อไข้หวัดนก
และสัตว์อ่ืน การอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ 

                                         ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางการ

พัฒนา 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ 
2. การบริการสาธารณะอ่ืนๆ  และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
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ส่วนท่ี 5 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการหมู่บ้านน่ามอง(ปรับ
ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน)  หมู่ที ่
1-21 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายในหมู่บา้นดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-21 

315,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

315,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

315,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

315,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

จ้านวน  21 
หมู่บ้าน 

ภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้านดูเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม 

กองช่าง 

2.โครงการปรับปรุง,ก่อสร้าง
ถนนสายหลกั จาก ปากทางนา
ฝาย -บ้านไก่เฒ่า ม.20    และ 
ปากทางบา้นหนองบัว-บ้านกุด
อ้อ ม.7 และเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านภายในต้าบลหัวเรือ 

 เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้
การได้ปกติ สะดวกสบาย 

ในเขตต้าบลหัวเรือ 10,000,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

10,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

10,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

10,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

จ้านวน 21 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

อบจ.และ
หน่วยงานอื่นๆ 

3.โครงการไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์(แผงโซล่าเซลล์)เพื่อ
การเกษตร       หมู่ที่ 1-21 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้จาก
พลังงานแสงอาทิตย ์

แผงโซล่าเซลล์ 2,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

2,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

2,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

2,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

แผงโซล่าเซลล์ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้าน หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4 
ม. ยาว 949  เมตร   

600,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 949 
เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

5.โครงการขยายถนนดินพร้อม
ลงลูกรังไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  เส้นทางไปพื้นที่ท้า
การเกษตร และปลอดภยั 

ถนนดินกว้าง 6 ม.  
ยาว 600 เมตร 

700,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

6.โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้้าภายในหมู่บ้าน  หมู่ 1 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้เกิด
เช้ือโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 
50 ซม. ลึก 50 ซม.  
ยาว  2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่อระบายน้า้
2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขัง
ท้าให้เกิดเชื้อโรค
ระบาด 

กองช่าง 

 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า้ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ 2 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้เกิด
เช้ือโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. ลึก 
50 ซม.  ยาว  2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบาย
น้้า ยาว 
2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่ม
ขังท้าให้เกิดเชื้อโรค
ระบาด 

กองช่าง 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4 ม. ยาว 400  
เมตร   

500,000 
งบ อบต. 
หรือ งบ
อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 
400 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

9.โครงการลงลูกรังถนนดินไปพื้นที่
ทางการเกษตร หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  และปลอดภยั 

ถนนดินหรือลูกรังกว้าง 4 - 5  
เมตร ยาว 2,000  เมตร 

800,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 
2,000 
เมตร 

ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

10.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบโนน
บ้านเก่า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  เส้นทางไปพื้นที่ท้า
การเกษตร และปลอดภยั 

ถนนหินคลุกกวา้ง 4-5 ม.  ยาว 
700 เมตร 

600,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว  
700  เมตร 

ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง
สิม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ภูมิทัศน์รอบหนองสิมแลดู
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

รอบหนองสิม 150,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

หนองสิม หนองสิมบ้านชาด
ใหญ่ใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว สะอาดเป็น
ระเบียบสวยงาม 

กองช่าง 

 

 

 

 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12.โครงการขยายถนนตาม
คันคูล้าห้วยนาให้สามารถ
สัญจรไปมาสะดวก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  และปลอดภยั 

ถนนดินกว้าง 4-5 เมตร  
ยาว 1,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ  

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว 
1,000 เมตร 

ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง/กรม
ชลประทานและ
หน่วยงานอื่นๆ 

13.โครงการลงหินคลุกถนน
ดินไปพื้นที่ทางการเกษตร
และเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  เส้นทางไปพื้นที่ท้า
การเกษตร และปลอดภยั 

ถนนหินคลุกกวา้ง 5  ม.  
ยาว  600 เมตร 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว  600 
เมตร 

ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

14.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนน คสล.กว้าง 4-5 ม.  
ยาว 900  เมตร   

1,000,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว  900 
เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

15.โครงการลงหินคลุก
ภายในหมูบ่้าน  หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก   และปลอดภยั 

ถนนหกวา้ง 4-5 ม.       
ยาว 400 เมตร 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว  400 
เมตร 

ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

16.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4 ม. 
ยาว 400  เมตร   

500,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว 400 
เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังเช่ือมต่อระหว่างต้าบล    หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  และปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 4-5 
เมตร ยาว 500  เมตร   

400,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

ถนนยาว 
500 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

18.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า้
ภายในหมูบ่้าน  หมู่ที ่3 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้เกิด
เช้ือโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. ลึก 
50 ซม.  ยาว  2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

ร่องระบาย
น้้า ยาว 
2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่ม
ขังท้าให้เกิดเชื้อโรค
ระบาด 

กองช่าง 

19.โครงการขยายถนนดินพร้อมลง
ลูกรังไปพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  และปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลูกรัง กวา้ง 4 - 5  
เมตร ยาว 2,000  เมตร 

800,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

ถนนดินยาว 
2,000 ม. 

ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

20.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 

 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  และปลอดภยั 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  ยาว 300 
เมตร 

500,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

ถนนยาว 
300 เมตร 

ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

21.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า้
ภายในหมูบ่้านและจากทุ่งนาลงหนอง
สระแคน  หมู่ที่  4 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้เกิด
เช้ือโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. ลึก 
50 ซม.  ยาว  2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

ร่องระบาย
น้้า ยาว 
2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่ม
ขังท้าให้เกิดเชื้อโรค
ระบาด 

กองช่าง 

 

 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 



 

 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22.โครงการลงหินลูกรังถนน
ดินไปพื้นที่ท้าการเกษตร หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  และปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง  กวา้ง 
4-5 เมตร ยาว 4,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ถนนยาว 
4,000 ม. 

ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

23.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น   
หมู่ที่  5 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม.  ยาว  2,000  
เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบาย
น้้า ยาว 
2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่ม
ขังท้าให้เกิดเชื้อโรค
ระบาด 

กองช่าง 

24.โครงการลงหินลูกรังถนน
ดินไปพื้นที่ทางการเกษตร     
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  และปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4-5 เมตร ยาว 
4,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ถนนยาว 
4,000 ม. 

ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

25.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก   และปลอดภยั 

ถนนลูกรังกว้าง 4-5 ม.  ยาว 
500 เมตร 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ถนนลูกรัง        
ยาว 500 
ม. 

ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

26. โครงการลงหินคลุกถนน
ดินไปพื้นที่ทางการเกษตร   
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก และปลอดภัย 

ถนนหินคลุก  กวา้ง 4-5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม.  ยาว  2,000  
เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า ยาว 
2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

กองช่าง 

28.โครงการขยายถนนดิน
พร้อมลงลูกรังไปพื้นที่
ทางการเกษตร หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  และปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4-5 เมตร ยาว 
3,000  เมตร   

 500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 3,000  ม. ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

29. โครงการลงหินคลุก
ถนนดินเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านและตา้บล    
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก และปลอดภัย 

ถนนหินคลุก  กวา้ง 4-5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ  

600,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 1,000 ม. ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

30.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4-5 ม. 
ยาว 400  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 400 เมตร ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

31.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม.  ยาว  2,000  
เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า ยาว 
2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

กองช่าง 

32.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4-5 ม. 
ยาว 600  เมตร   

1,000,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 600 เมตร ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33.โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังไปพื้นที่
ทางการเกษตร    หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมาสะดวก  
และปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4-5 เมตร 
ยาว 1,000  เมตร   

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนและสัตว์เล้ียงสัญจร
ไปมาสะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

34.โครงการขยายเขตไหล่
ทาง คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนคสล. กว้าง 4-5 
ม. ยาว 800  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 800 
ม. 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

35.โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังไปพื้นที่
ทางการเกษตร    หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนและสัตว์
เล้ียงสัญจรไปมาสะดวก  
และปลอดภยั 

ถนนกว้าง 4-5 เมตร 
ยาว 1,000  เมตร   

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนและสัตว์เล้ียงสัญจร
ไปมาสะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

36.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4-
5 ม. ยาว 600  เมตร   

1,000,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 600  
ม. 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

37.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  8 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้
เสียในหมู่บ้านป้องกัน
ท่วมขังท้าให้เกิดเชื้อโรค
ระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 
50 ซม. ลึก 50 ซม.  
ยาว  2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียในหมู่บ้าน
ป้องกันท่วมขังท้าให้เกิดเชื้อโรค
ระบาด 

กองช่าง 

38.โครงการปรับปรุงคันคูล้า
เสียวใหญ่เพื่อใช้ในการสัญจร  
ไปมา ทุกหมู่บา้นในเขต
ต้าบลหัวเรือ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก   และ
ปลอดภัย 

ถนนดิน กวา้ง 3 - 4 
ม.  ยาว 1,500 เมตร 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ถนนยาว 
1,500 ม. 

ประชาชนและสัตว์เล้ียงสัญจร
ไปมาสะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง/กรม
ชลประทาน/

หน่วยงานอืน่ๆ 

 
 
 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 



 

 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  9 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม.  ยาว  2,000  
เมตร   

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียในหมู่บ้าน
ป้องกันท่วมขังท้าให้เกิดเชื้อ
โรคระบาด 

กองช่าง 

40.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4 ม. ยาว 
1,000  เมตร   

1,000,00
0 

งบ อบต. 
หรือ งบ
อื่นๆ 

1,000,00
0 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

1,000,00
0 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว 1,000 
ม. 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

41.โครงการขยายเขตถนน
ดินพร้อมลงลูกรังไปพื้นที่
ทางการเกษตร     หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 950 เมตร 

500,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว    
950 ม. 

ประชาชนและสัตว์เล้ียงสัญจร
ไปมาสะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

42.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม.  ยาว  2,000  
เมตร   

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรือ 
งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียในหมู่บ้าน
ป้องกันท่วมขังท้าให้เกิดเชื้อ
โรคระบาด 

กองช่าง 

43.โครงการขยายเขตถนน
ดินพร้อมลงลูกรังไปพื้นที่
ทางการเกษตร     หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว    
800 ม. 

ประชาชนและสัตว์เล้ียงสัญจร
ไปมาสะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

44.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่
10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก  และปลอดภยั 

ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

600,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนน ยาว 500 
เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45.โครงการกอ่สร้างถนนหินคลกุ
ระหว่างหมู่บ้าน  หมูท่ี่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก  และปลอดภัย 

ถนนหินคลุก กว้าง 4- 5 
เมตร ยาว 1,000  เมตร   

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
สัญจรไปมาสะดวกสบายมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

46.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน   หมูท่ี่ 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีกวา้ง 4-5 ม. 
ยาว 600  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. 

หรือ งบอืน่ๆ 

ถนนยาว 
600 ม. 

ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวกสบายมากขึน้ 

กองช่าง 

47.โครงการขยายเขตถนนดินพร้อม
ลงลูกรังไปพื้นที่ทางการเกษตร     
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ถนนดิน 
ยาว     
800 ม. 

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
สัญจรไปมาสะดวกสบายมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

48.โครงการกอ่สร้างรอ่งระบายน้้า 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่11 

เพื่อให้มีชอ่งระบายน้้าเสีย
ในหมู่บ้านป้องกันท่วมขัง
ท้าให้เกิดเชือ้โรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากว้าง 50 
ซม. ลึก 50 ซม.  ยาว  
2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่อระบาย
น้้า ยาว 
2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียในหมู่บ้าน
ป้องกันท่วมขังท้าให้เกิดเชือ้
โรคระบาด 

กองช่าง 

49.โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
(ถนนสายหลัก) หมูท่ี่ 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย 

ถนนลาดยาง (สายหลัก) 
กว้าง  5-6 เมตร  ยาว 
1,000 เมตร   

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวกสบายมากขึน้ 

กองช่าง/อบจ./
หน่วยงานอืน่ๆ 

50.โครงการกอ่สร้างถนนหินคลกุไป
พื้นทีท่างการเกษตร หมู่ที ่11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก  และปลอดภัย 

ถนนหินคลุก กว้าง 4- 5 
เมตร ยาว 1,000  เมตร   

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
สัญจรไปมาสะดวกสบายมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

 
 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51.โครงการกอ่สร้างรอ่ง
ระบายน้้าภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  12 

เพื่อให้มีชอ่งระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกนัท่วมขงัท้าให้เกิด
เชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากว้าง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม.  ยาว  2,000  
เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า ยาว 
2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกนัท่วมขงัท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

กองช่าง 

52.โครงการขยายเขต
ถนนดินพร้อมลงลูกรัง
รอบหมู่บ้าน  หมู่ที ่12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว 1,000 
ม. 

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึน้ 

กองช่าง 

53.โครงการขยายเขต
ถนนดินพร้อมลงลูกรังไป
พื้นทีท่างการเกษตร     
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว 800 ม. ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึน้ 

กองช่าง 

54.โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีกวา้ง 4-5 ม. 
ยาว 600  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรอื 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื 

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 600 ม. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวกสบายมากขึน้ 

กองช่าง 

55.โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีกวา้ง 4-5 ม. 
ยาว 600  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรอื 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื 

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 600 ม. ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวกสบายมากขึน้ 

กองช่าง 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56.โครงการกอ่สร้างถนนหินคลกุ
ไปพื้นที่ทางการเกษตร หมูท่ี่ 13 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก และปลอดภัย  

ถนนหินคลุก กว้าง 4-5 ม.  
ยาว 2,000เมตร 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว 
2,000 ม. 

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึน้ 

กองช่าง 

57.โครงการกอ่สร้างรอ่งระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน  หมูท่ี่  13 

เพื่อให้มีชอ่งระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกนัท่วมขงัท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากว้าง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม.  ยาว  2,000  
เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกนัท่วมขงัท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

กองช่าง 

58.โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
(ถนนสายหลัก)  

หมู่ที่ 13-14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนลาดยาง (สายหลัก) 
กว้าง  5-6 เมตร  ยาว 
1,000 เมตร   

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว 
1,000 ม. 

ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวกสบายมากขึน้ 

กองช่าง/อบจ./
หน่วยงานอืน่ๆ 

59.โครงการขยายเขตถนนดิน
พร้อมลงลูกรังไปพื้นทีท่างการ
เกษตร     หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว 800 
ม. 

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึน้ 

กองช่าง 

60.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน   หมูท่ี่ 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีกวา้ง 4-5 ม. 
ยาว 600  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. 

หรือ งบอืน่ๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื 

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 600 
ม. 

ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวกสบายมากขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61.โครงการขยายเขตถนนดิน
พร้อมลงลูกรังไปพื้นที่ทางการ
เกษตร     หมู่ที ่14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว 800 
เมตร 

ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

62.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น  หมู่
ที่  14 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. ลึก 
50 ซม.  ยาว  2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขัง
ท้าให้เกิดเชื้อโรคระบาด 

กองช่าง 

63.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่15 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4-5 ม. ยาว 
600  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

ถนนยาว  
8000 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

64.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น  หมู่
ที่  15 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. ลึก 
50 ซม.  ยาว  2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขัง
ท้าให้เกิดเชื้อโรคระบาด 

กองช่าง 

65.โครงการขยายเขตถนนดิน
พร้อมลงลูกรังไปพื้นที่ทางการ
เกษตร     หมู่ที ่15 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ     
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ     
งบอื่นๆ 

ถนนยาว 800  
เมตร 

ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66.โครงการกอ่สร้างถนนหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก และปลอดภัย  

ถนนหินคลุก กว้าง 4-5 ม.  ยาว 
500 เมตร 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ     งบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ     งบ
อื่นๆ 

ถนนยาว  800 
เมตร 

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึน้ 

กองช่าง 

67.โครงการขยายไหล่ทาง
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ขยายไหล่ทาง กว้าง 1 เมตร  
ยาว  1,200  เมตร 

700,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ขยายไหล่ทาง  ยาว 
1,200 ม. 

ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวกสบายมากขึน้ 

กองช่าง 

68.โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที ่
16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีกวา้ง 4-5 ม. ยาว 
600  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรอื 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. 

หรือ งบอืน่ๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื งบอืน่ๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

ถนนยาว  600  
เมตร 

ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวกสบายมากขึน้ 

กองช่าง 

69.โครงการกอ่สร้างถนนหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก และปลอดภัย  

ถนนหินคลุก กว้าง 4-5 ม.  ยาว 
500 เมตร 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว 500 เมตร ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึน้ 

กองช่าง 

70.โครงการขยายเขตถนนดิน
พร้อมลงลูกรังไปพื้นทีท่างการ
เกษตร    หมูท่ี่ 16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว 800 เมตร ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึน้ 

กองช่าง 

71.โครงการกอ่สร้างรอ่ง
ระบายน้้าภายในหมู่บ้าน  หมู่
ที่  16 

เพื่อให้มีชอ่งระบายน้้าเสีย
ในหมู่บ้านป้องกันท่วมขังท้า
ให้เกิดเชือ้โรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากว้าง 50 ซม. ลกึ 
50 ซม.  ยาว  2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า ยาว 
2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกนัท่วมขงัท้า
ให้เกิดเชือ้โรคระบาด 

กองช่าง 

 
 

 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72.โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
(ถนนสายหลั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ก) หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนลาดยาง (สายหลัก) กว้าง  5-6 
เมตร  ยาว 1,000 เมตร   

1,500,000 

งบ อบต. หรอื งบ
อื่นๆ 

1,500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

1,500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

1,500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว  
1,000  เมตร 

ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวกสบายมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

73.โครงการกอ่สร้างรอ่งระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน  หมูท่ี่  17 

เพื่อให้มีชอ่งระบายน้้าเสียในหมู่บ้าน
ป้องกันท่วมขังท้าให้เกิดเชือ้โรค
ระบาด 

ร่องระบายน้้ากว้าง 50 ซม. ลกึ 50 
ซม.  ยาว  2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสีย
ในหมู่บ้านป้องกัน
ท่วมขังท้าให้เกิดเชื้อ
โรคระบาด 

กองช่าง 

74.โครงการขยายเขตถนนดินพร้อม
ลงลูกรังไปพื้นที่ทางการเกษตร     หมู่
ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว  800  
เมตร 

ประชาชนและสัตว์
เลี้ยงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึน้ 

กองช่าง 

75.โครงการกอ่สร้างรอ่งระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน  หมูท่ี่  18 

เพื่อให้มีชอ่งระบายน้้าเสียในหมู่บ้าน
ป้องกันท่วมขังท้าให้เกิดเชือ้โรค
ระบาด 

ร่องระบายน้้ากว้าง 50 ซม. ลกึ 50 
ซม.  ยาว  2,000  เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสีย
ในหมู่บ้านป้องกัน
ท่วมขังท้าให้เกิดเชื้อ
โรคระบาด 

กองช่าง 

76.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน   หมูท่ี่ 18 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนคอนกรตีกวา้ง 4-5 ม. ยาว 
600  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

ถนนยาว 600 
เมตร 

ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวกสบายมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

77.โครงการขยายเขตถนนดินพร้อม
ลงลูกรังไปพื้นที่ทางการเกษตร     หมู่
ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว 800 
เมตร 

ประชาชนและสัตว์
เลี้ยงสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึน้ 

กองช่าง 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

78.โครงการขยายถนนดิน
เช่ือมต่อระหว่างหมูบ่้าน  หมู่ที่ 
18 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนดิน กวา้ง 4-5ม.ยาว  
500 เมตร 

400,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถนนยาว  500 
เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

79.โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบแก่งวังเวิน      หมู่
ที่ 18 

เพื่อให้ภูมิทัศน์รอบแก่งวังเวิน
แลดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

รอบแก่งวังเวิน 150,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

แก่งวังเวิน แก่งวังเวินใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว สะอาดเป็น
ระเบียบสวยงาม 

กองช่าง 

80.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้น   หมู่ที ่
19 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4-5 ม. 
ยาว 600  เมตร   

800,000 
งบ อบต. 

หรือ งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

ถนนยาว 600 
เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

81.โครงการขยายเขตถนนดิน
พร้อมลงลูกรังไปพื้นที่ทางการ
เกษตร     หมู่ที ่19 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ถนนยาว 800 
เมตร 

ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

82.โครงการขยายเขตถนนดิน
พร้อมลงลูกรังภายในหมู่บา้น   
หมู่ที่ 19 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 500 เมตร 

250,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

250,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

250,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

250,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ถนนยาว  500  
เมตร 

ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

83.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  19 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม.  ยาว  2,000  
เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้า
ให้เกิดเชื้อโรคระบาด 

กองช่าง 

84.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่  20 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้
เกิดเชื้อโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม.  ยาว  2,000  
เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 ม. 

มีช่องระบายน้้าเสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้า
ให้เกิดเชื้อโรคระบาด 

กองช่าง 

85.โครงการขยายเขต
ถนนดินพร้อมลงลูกรังไป
พื้นที่ทางการเกษตร     
หมู่ที่ 20 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว  800  
เมตร 

ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

86.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้น   
หมู่ที่ 20 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4-5 ม. 
ยาว 600  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

ถนนยาว  600 
เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

87.โครงการขยายเขต
ถนนดินพร้อมลงลูกรังไป
พื้นที่ทางการเกษตร     
หมู่ที่ 21 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 800 เมตร 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

400,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ถนนยาว 800 
เมตร 

ประชาชนและสัตว์เล้ียง
สัญจรไปมาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

88.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  เชื่อมระหว่างต้าบล
หนองไผ่   หมู่ที ่21 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนน คสล.  กว้าง 4-5 ม    
ยาว 6,000 ม. 

1,600,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

1,600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว 
6,000  เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง/อบจ./
หน่วยงานอื่นๆ 

89.โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบสระหนองโหร่ง 

ม.21 

เพื่อให้ภูมิทัศน์รอบสระหนอง
โหร่งแลดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

รอบสระหนองโหร่ง 150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

สระหนอง
โหร่ง 

รอบสระหนองโหร่ง
ใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว สะอาด
เป็นระเบียบ
สวยงาม 

กองช่าง 

90.โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้า้ภายในหมู่บา้น    
หมู่ที่  21 

เพื่อให้มีช่องระบายน้า้เสียใน
หมู่บ้านป้องกันทว่มขังท้าให้เกิด
เช้ือโรคระบาด 

ร่องระบายน้้ากวา้ง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม.  ยาว  2,000  
เมตร   

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ 

งบอื่นๆ 

ร่องระบายน้้า 
ยาว 2,000 
ม. 

มีช่องระบายน้้าเสีย
ในหมู่บ้านป้องกัน
ท่วมขังท้าให้เกิด
เช้ือโรคระบาด 

กองช่าง 

91.โครงการขยายถนนตามล้า
ห้วยนาพร้อมลงหินคลุกทั้งสอง
ฝั่ง       หมู่ที่ 21 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ขยายถนนหินคลุก  กว้าง 4 
ม.ยาว 1,000 ม. 

600,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนยาว 
1,000 เมตร 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ้ารุงรักษา ถนน  ไหลท่าง  ทางเท้า  ร่องระบายน้้า  สะพาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

92.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้น   หมู่
ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตกวา้ง 4-5 ม. 
ยาว 600  เมตร   

800,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

ถนนยาว 600 
เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่  2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน      หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภคและบริโภคที่
สะอาดและปลอดภยั 

ระบบประปาภายในหมู่บ้าน  1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ประปาหมู่บา้น น้้าประปาสะอาดและ
ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้า้/
หน่วยงานอื่นๆ 

2.โครงการก่อสร้างลานตลาด
หนองสองห้อง  หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ในการแลกเปลี่ยนสินค้า 

ลานตลาดหนองสองห้อง 500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

หนองสองห้อง ประชาชนมีสถานที่ในการ
แลกเปลี่ยนสินค้า 

กองช่าง 

3.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  1 หลัง  500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้มีสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

4.โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการท้าการเกษตร
ครบวงจร 

พื้นที่การเกษตรทุกแห่ง 700,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

5.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย  หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนในชุมชนได้มี
ที่ออกกา้ลังกาย 

ลานกีฬาพร้อมอปุกรณ์ 300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6.โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ในการ
ท้าการเกษตรครบวงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

7.โครงการปรับปรุงระบบประปา
ให้ได้มาตรฐาน  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภคและ
บริโภคที่สะอาดและปลอดภัย 

ระบบประปา
ภายในหมูบ่้าน  

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา น้้าประปาสะอาดและ
ประชาชนมีน้้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย  หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในชุมชนได้มีที่ออกก้าลัง
กาย 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

9.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นสถานที่จัดกจิกรรมต่างๆ 
ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  
1 หลัง  

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้มีสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

10.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพร้อมติด
เครื่องปรับอากาศให้กับศูนย ์
อบต. หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ
ทันสมัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1ศูนย์ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

พัฒนาคุณภาพศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กให้มีความทันสมัย 

กองช่าง 

11.โครงการก่อสร้างสะพานขา้ม
ล้าห้วยนา หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวก
ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

สะพานข้ามลา้หว้ย 500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้มีสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12.โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผวิดินแบบ
หอสูง  หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภยั 

ระบบประปาผวิดินแบบหอ
สูง 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ระบบประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้า้/

หน่วยงาน
อื่นๆ 

13.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมติดตั้งสายดับ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้ส่องสว่าง
พร้อมสายดับ     และโคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้
ส่องสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

14.โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์ออกกา้ลัง
กาย หมู่ 3 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในชุมชนได้มีที่ออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬาพร้อมอปุกรณ์ 300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์ 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

15.โครงการก่อสร้าง
สนามมวย พร้อม
อุปกรณ์  หมู่ที ่3 

เพื่อเยาวชนและประชาชน
หันมาสนใจมวยไทยเพิ่มมาก
ขึ้น 

สนามมวยในชุมชน      หมู่
ที่ 3 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

สนามมวย ประชาชนและเยาวชนหัน
มาสนใจมวยไทยเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

16.โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว  หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชนในชุมชนได้รับ
ฟังข่าวสารต่างๆได้อยา่ง
ทั่วถึง                                       

หอกระจายขา่วชุมชน 200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

หอกระจายขา่ว
ชุมชน 

ประชาชนในชุมชนได้รับ
ฟังข่าวสารต่างๆได้อยา่ง
ทั่วถึง                                       

กองช่าง 

17.โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ   หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้าหมู่บา้น 200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะและจะ
ได้ไม่มีขยะทิ้งตามที่
สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18.โครงการก่อสร้างรั้ว 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 

 เพื่อภูมิทัศน์ในชุมชนแลดู
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

รั้วคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

รั้วคอนกรีต ภูมิทัศน์ในชุมชนแลดู
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง/พช./
หน่วยงานอื่นๆ 

19.โครงการจัดหาถังเก็บ
น้้าฝนทุกครัวเรือน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคอยา่งทั่วถึง 
สะอาด และปลอดภยั 

ถังไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจุทุกครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังไฟเบอร์กลาส ประชาชนมีน้้าอปุโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

20.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที ่
4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการท้าการเกษตรครบ
วงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต. 

หรือ งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ท้าการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

21.โครงการจัดชื้อถังขยะ
หน้าบ้านทกุครัวเรือน      
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัทิ้ง
ขยะเป็นที่เป็นทางง่ายต่อ
การเก็บไปทิ้ง 

ถังขยะทุกครัวเรือน 500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังขยะทุกครัวเรือน ท้าให้ชุมชนสะอาด 
ลดการเผาขยะทา้ให้
เกิดภาวะโรคร้อน 

กองช่าง 

22.โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ออกก้าลังกาย     
หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนในชุมชนได้มีที่
ออกกา้ลังกาย 

ลานกีฬาพร้อมอปุกรณ์ 300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์ 

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23.โครงการวางท่อ PVC 

ส่งน้้าลงหนองสระแคลน 

หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นการระบายน้้า
ไม่ให้เกิดน้้าขัง 

วางท่อ PVC 200,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

วางท่อ PVC น้้าท่วมขังลดลง  กองช่าง 

24.โครงการขุดลอกหนองสระ
แคลน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภยั 

ขุดลอกหนองสระ
แคลน 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

หนองสระแคลนมี
ความลึก 

ประชาชนมีน้้าใชอ้ย่าง
ทั่วถึงในฤดูแล้ง 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นๆ 

25.โครงการซ่อมแซมสถานี
สูบน้้าบ้านหวัเรือ หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภยั 

สถานีสูบน้้าบา้นหัว
เรือ 

1,000,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

สถานีสูบน้้า ประชาชนมีน้้าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

26.โครงการก่อสร้างสถานีสูบ
น้้าบ้านหวัเรือ หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภยั 

สถานีสูบน้้าบา้นหัว
เรือ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

สถานีสูบน้้า ประชาชนมีน้้าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

27..โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่้าไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
ติดต้ังสายดับภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้
ส่องสว่างพร้อมสาย
ดับ  และโคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้
แสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร หมูท่ี่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การท้าการเกษตรครบวงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอย่างทัว่ถึง 

กองช่าง 

29.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าไฟฟ้าส่องสว่างพรอ้มติดตั้ง
สายดับภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การสญัจรไปมาในเวลากลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมสายดับ  และโคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เสาไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

30.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน      หมูท่ี่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมนี้้าอุปโภค
และบริโภคที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

ระบบประปาภายในหมู่บ้าน  1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา น้้าประปาสะอาดและ
ประชาชนมีน้้าใชอ้ย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้้า/
หน่วยงานอืน่ๆ 

31.โครงการกอ่สร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พรอ้มอุปกรณ์
ออกก้าลังกาย  หมูท่ี่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในชมุชนไดม้ีทีอ่อกก้าลัง
กาย 

ลานกฬีาพรอ้มอุปกรณ ์ 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานกฬีาและ
อุปกรณ ์

เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 

32.โครงการกอ่สร้างลานตลาด
ชุมชน  หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการ
แลกเปลี่ยนสินค้า 

ลานตลาดชมุชน หมู่ที่ 5 500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานตลาด ประชาชนมีสถานที่ใน
การแลกเปลี่ยนสินค้า 

กองช่าง 

33.โครงการกอ่สร้างรั้ว คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 

 เพื่อภมูิทัศน์ในชุมชนแลดู
สวยงามเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

รั้วคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

รั้วคอนกรีต ภูมิทัศน์ในชุมชนแลดู
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง/พช./
หน่วยงานอืน่ๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34.โครงการปรับปรุงศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กพร้อมติด
เครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านกอก    หมูท่ี่ 6 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีความทันสมัย  

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก พัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ให้มี
ความทนัสมัย 

กองช่าง 

35.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าไฟฟ้าส่องสว่างพรอ้มติดตั้งสาย
ดับภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การสญัจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมสายดับ  และ
โคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

36.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร   หมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การท้าการเกษตรครบวงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทกุสาย  

1,000,000 
งบ อบต. หรอื งบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ท้าการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

37.โครงการกอ่สร้างระบบประปา
ผิวดินแบบหอสูง  หมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมนี้้าไว้อุปโภค
และบริโภคอย่างทั่วถึงสะอาด
และปลอดภัย 

ระบบประปาผิวดนิแบบ
หอสูง 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ระบบประปา ประชาชนมีน้้าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง/กรมทรัพยากร
น้้า/หน่วยงานอืน่ๆ 

38.โครงการจัดหาถงัเก็บน้้าฝน
ทุกครัวเรือน หมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมนี้้าไว้อุปโภค
บริโภคอย่างทัว่ถึง สะอาด 
และปลอดภัย 

ถังไฟเบอรก์ลาสขนาด
ความจ ุ

ทุกครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังไฟเบอรก์ลาส ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคอย่างทัว่ถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39.โครงการกอ่สร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พรอ้มอุปกรณ์
ออกก้าลังกาย  หมูท่ี่ 6 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในชมุชนไดม้ีทีอ่อกก้าลัง
กาย 

ลานกฬีาพรอ้มอุปกรณ ์ 300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ลานกฬีาและ
อุปกรณ ์

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

กองช่าง 

40.โครงการกอ่สร้างเตาเผา
ขยะประจ้าหมู่บ้าน หมูท่ี่ 6 

 

เพื่อให้ประชาชนในชมุชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้าหมู่บ้าน 200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมีสถานที่
ก้าจัดขยะและจะได้ไม่มีขยะทิ้ง
ตามที่สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

41.โครงการซ่อมแซม/บ้ารงุ 
ประตูเปิดปิดทอ่ระบายน้้าตาม
ล้าห้วยนา ล้าน้้าเสียว และกุด
หลวง หมู่ที่ 6 

เพื่อเปิด-ปิดท่อระบายน้้า ล้าห้วยนา ล้าน้้าเสียว และ
กุดหลวง 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ล้าห้วยนา ล้าน้้า
เสียว  กดุหลวง 

ควบคุมระดับน้้าให้กับพื้นที่ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
/กรมชลประทาน หรอื

หน่วยงานอืน่ๆ 

42.โครงการจัดหาถงัขยะทกุ
ครัวเรือน หมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ประชาชนรูจ้ักทิ้งขยะเป็นที่
เป็นทางง่ายตอ่การเก็บไปทิ้ง 

ถังขยะทกุครวัเรอืน 500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังขยะ ท้าให้ชุมชนสะอาด ลดการเผา
ขยะท้าให้เกิดภาวะโรคร้อน 

กองช่าง 

43.โครงการกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมูท่ี่ 6 

เพื่อเป็นสถานที่จดักจิกรรมต่างๆ 
ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  1 หลัง  500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค ์

ประชาชนไดม้ีสถานที่จดั
กิจกรรมรว่มกัน 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลังกาย 
หมู่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในชุมชนได้มีที่ออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 

45.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พร้อมติดเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกุดอ้อ หมู่ที ่7 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีความทันสมัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

พัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ
ทันสมัย 

กองช่าง 

46.โครงการจัดชื้อเคร่ืองกรองน้้าประจา้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เด็กมีน้้าไว้อุปโภค
บริโภคได้อย่างทั่วถึงและ
สะอาดปลอดภัย 

จัดชื้อเครื่องกรองน้้า
ประจ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกุดอ้อ 
 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เครื่องกรอง
น้้า 

เด็กมีน้้าดื่มเพียงพอ 
และสะอาดปลอดภยั 

กองช่าง 

47.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้นให้ได้มาตรฐาน      หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
และบริโภคที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน  

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา น้้าประปาสะอาดและ
ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

48.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร   หมูท่ี่ 
7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การท้าการเกษตรครบวงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตรทุก
สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง
สายดับภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้ส่อง
สว่างพร้อมสายดับ  
และโคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เสาไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

50.โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีสถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมีสถานที่
ก้าจัดขยะและจะได้ไม่มีขยะทิ้ง
ตามที่สาธารณะตา่งๆ 

กองช่าง 

51.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  1 
หลัง  

500,000 
งบ อบต- 

หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต- 

หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้มีสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

52.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการท้าการเกษตร
ครบวงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
ทุกสาย 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

53.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินแบบหอสูง  หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและ
ปลอดภัย 

ระบบประปาผวิดิน
แบบหอสูง 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ระบบประปาผวิ
ดินแบบหอสูง 

ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย  หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนในชุมชนได้มี
ที่ออกกา้ลังกาย 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์ 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

55.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งสายดับ
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้
ส่องสว่างพร้อมสาย
ดับ  และโคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าส่อมสวา่ง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

56.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพร้อมติดเครื่องปรับอากาศ
ศูนย์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีความทันสมัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

พัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ
ทันสมัย 

กองช่าง 

57.โครงการจัดหาถังเก็บน้้าฝนทกุ
ครัวเรือน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคอยา่งทั่วถึง 
สะอาด และปลอดภยั 

ถังไฟเบอร์กลาส
ขนาดความจ ุ

ทุกครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังไฟเบอร์กลาส
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าอปุโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

58.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีสถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะและจะ
ได้ไม่มีขยะทิ้งตามที่
สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59.โครงการจัดชื้อถังขยะ
หน้าบ้านทกุครัวเรือน     
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัทิ้งขยะ
เป็นที่เป็นทางง่ายต่อการเก็บไป
ทิ้ง 

ถังขยะทุก
ครัวเรือน 

500,000 
งบ อบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 
งบ อบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ถังขยะทุกครัวเรือน ท้าให้ชุมชนสะอาด ลดการ
เผาขยะท้าให้เกิดภาวะโรค
ร้อน 

ส้านักปลัด 

60.โครงการจัดชื้อเคร่ือง
กรองน้้าดื่ม   หมู่ที่ 8 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้อุปโภค
บริโภคได้อย่างทั่วถึงและ
สะอาดปลอดภัย 

จัดชื้อเครื่อง
กรองน้้าดื่มทุก
ครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

เครื่องกรองน้้าดื่มทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างเพียงและสะอาด 

กองช่าง 

61.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การท้าการเกษตรครบวงจร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
ทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต. 

หรือ งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

62.โครงการก่อสร้างฝา
ปิดประตูน้้าลงล้าน้้าเสียว    
หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกกัเก็บน้้า
ให้มากขึ้น 

ฝาปิดประตูน้้า
ลงล้าน้้าเสียว 

350,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

350,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

350,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

350,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ฝาปิดประตูน้้า ประชานมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์เล้ียง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

63.โครงการก่อสร้างรั้ว 
คสล.ภายในหมู่บ้าน       
หมู่ที่ 9 

 เพื่อภูมิทัศน์ในชุมชนแลดู
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 

รั้วคอนกรีต
ภายในหมูบ่้าน 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

รั้วคอนกรีต ภูมิทัศน์ในชุมชนแลดู
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

 

 



 

 

 

 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินแบบหอสูง         
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้อุปโภค
และบริโภคอย่างทั่วถึงสะอาด
และปลอดภยั 

ระบบประปาผวิดิน
แบบหอสูง 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

65.โครงการก่อสร้างโรงสูบน้้า
ด้วยระบบไฟฟ้า  หมู่ที่ 9 

 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

โรงสูบน้้าด้วยพลัง
ไฟฟ้า 

1,000,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

โรงสูบน้้าด้วย
พลังไฟฟ้า 

ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

66.โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามล้าน้้าเสียว หมู่ที่ 9 

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่สัญจรไปมา 

สะพานข้ามลา้น้้า
เสียวกวา้ง 4-5 เมตร  

500,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

สะพาน กวา้ง 
4-5 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

67.โครงการจัดหาถังเก็บ
น้้าฝนทุกครัวเรือน หมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง สะอาด 
และปลอดภยั 

ถังไฟเบอร์กลาส 

ทุกครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถังไฟเบอร์
กลาส ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าอปุโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

68.โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะและจะ
ได้ไม่มีขยะทิ้งตามที่
สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

 



 

 

 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 256 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย  หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในชุมชนได้มีที่ออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

70.โครงการจัดชื้อถังขยะหน้าบา้น
ทุกครัวเรือน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัทิ้งขยะ
เป็นที่เป็นทางง่ายต่อการเก็บ
ไปทิ้ง 

ถังขยะทุกครัวเรือน 500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังขยะทุก
ครัวเรือน 

ท้าให้ชุมชนสะอาด ลดการเผา
ขยะท้าให้เกิดภาวะโรคร้อน 

ส้านักปลัด 

71.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นสถานที่จัดกจิกรรม
ต่างๆ ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  
1 หลัง  

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้มีสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

72. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการท้าการเกษตรครบ
วงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

73.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้นให้ได้มาตรฐาน      
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
และบริโภคที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน  

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ระบบประปา น้้าประปาสะอาดและ
ประชาชนมีน้้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

74.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งสายดับ
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้
ส่องสว่างพร้อมสาย
ดับ  และโคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและ
แสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 
 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ  2561  

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

75.โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ออกก้าลังกาย  หมู่ที่ 
10 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนในชุมชนได้มีที่
ออกกา้ลังกาย 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ลานกีฬาและอปุกรณ์
กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

76.โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 10    

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะและจะ
ได้ไม่มีขยะทิ้งตามที่
สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

77.โครงการจัดชื้อเคร่ือง
กรองน้้าดื่มทุกครัวเรือน   
หมู่ที่ 10 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
ทั่วถึงและสะอาดปลอดภยั 

จัดชื้อเครื่องกรองน้้า
ดื่มทุกครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

เครร่ืองกรองน้้าทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างเพียงและสะอาด 

กองช่าง 

78.โครงการจัดหาถังเก็บ
น้้าฝนทุกครัวเรือน หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคอยา่งทั่วถึง 
สะอาด และปลอดภยั 

ถังไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจุทุกครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ถังไฟเบอร์กลาสทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าอปุโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

79.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
ติดต้ังสายดับภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้
ส่องสว่างพร้อมสายดับ  
และโคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้
ส่องสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 



 

 

 
 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

80.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร   หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการท้าการเกษตรครบ
วงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย 

1,000,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

81.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย       หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนในชุมชนได้มีที่
ออกกา้ลังกาย 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

82.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพร้อมติด
เครื่องปรับอากาศศูนย์หนองแก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความทันสมัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

พัฒนาคุณภาพศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กให้มีความทันสมัย 

กองช่าง 

83.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ประจ้าหมู่บา้น  หมู่ 11 

 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะและจะ
ได้ไม่มีขยะทิ้งตามที่
สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

84โครงการจัดหาเครื่องกรองน้้า
ดื่ม หมู่ที่ 11 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง
และสะอาดปลอดภยั 

จัดชื้อเครื่องกรองน้้า
ทุกครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

เครื่องกรองน้้า
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างเพียงและสะอาด 

กองช่าง 

 
 
 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 

 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

85.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 

เพื่อเป็นสถานที่จัดกจิกรรม
ต่างๆ ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  1 
หลัง  

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 1 
หลัง 

ประชาชนได้มีสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

86.โครงการจัดหาถังเก็บ
น้้าฝนทุกครัวเรือน หมู่ที ่
11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง สะอาด และ
ปลอดภัย 

ถังไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจ ุ

ทุกครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถังไฟเบอร์กลาส
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าอปุโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

87โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินแบบหอสูง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าดื่ม น้้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ถังประปาผิวดินแบบหอสูง 400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถังประปา ประชาชนมีน้้าดื่ม น้า้ใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

88.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมติดตั้งสายดับ
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้ส่อง
สว่างพร้อมสายดับ  และ
โคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและ
แสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

89.โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที ่
12 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การท้าการเกษตรครบวงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
ทุกสาย 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

90.โครงการจัดชื้อเคร่ือง
กรองน้้าดื่มขนาดใหญ่
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้อุปโภค
บริโภคได้อย่างทั่วถึงและ
สะอาดปลอดภัย 

จัดชื้อเครื่องกรองน้้าดื่ม 300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เครื่องกรองน้้า
ดื่ม 

ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างเพียงและสะอาด 

กองช่าง 

 
 



 

 

 
 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

91.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินแบบหอสูง      
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
สะอาดและปลอดภยั 

ระบบประปาผวิ
ดินแบบหอสูง 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

92.โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้าฝนขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้้าฝน 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถังเก็บน้้าฝน ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

93.โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะ
ประจ้าหมู่บา้น 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมีสถานที่
ก้าจัดขยะและจะได้ไม่มีขยะทิ้ง
ตามที่สาธารณะตา่งๆ 

กองช่าง 

94.โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ออกก้าลังกาย  หมู่ที่ 
12 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในชุมชนได้มีที่ออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองช่าง 

95.โครงการจัดหาไฟฟ้าแสง
สว่างปากทางเข้าบ้านนาย
ฝาย      หมู่ที ่12 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าส่องพร้อม
สายดับ   

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการใช้รถในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 

 

 



 

 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI)) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

96.โครงการจัดหาสัญลักษณ์
ประจ้าต้าบล  

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจ้า
ต้าบล 

รอยต่อระหว่างต้าบล 600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

สัญลักษณ์
ประจ้าต้าบล 

ต้าบลหัวเรือมีตรา
สัญลักษณ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ประจา้ต้าบล 

กองช่าง 

97.โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน     หมู่ที ่12 

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รู้จัก
หมู่บ้าน และภูมิทัศน์ในชุมชน
แลดูสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน 200,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ซุ้มประตูเข้า
หมู่บ้าน 

ผู้ที่สัญจรไปมาได้รู้จัก
หมู่บ้าน และภูมิทัศน์ใน
ชุมชนแลดูสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

98.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การท้าการเกษตรครบวงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

99.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน    หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
และบริโภคที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน  

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา น้้าประปาสะอาดและ
ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

100.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
ติดต้ังสายดับภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้ส่อง
สว่างพร้อมสายดับ  
และโคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสรา้ง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

101.โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์      
หมู่ที่ 13 

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์      
1 หลัง  

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 
1หลัง 

ประชาชนได้มีสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

102.โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้้าฝนขนาดใหญ ่   
หมู่ที่  13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ไว้อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้้าฝน 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถังเก็บน้้าฝน ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

103.โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีสถานที่ก้าจัด
ขยะ 

เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะและจะ
ได้ไม่มีขยะทิ้งตามที่
สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

104.โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์ออกกา้ลัง
กาย        หมู่ที่ 13 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและเยาวชน
ในชุมชนได้มีที่ออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

105.โครงการไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์(แผง
โซล่าเซลล์)เพื่อ
การเกษตร    หมู่ที ่13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้จากพลังงาน
แสงอาทิตย ์

แผงโซล่าเซลล์ 600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

แผงโซล่าเซลล์ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

106.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
ติดต้ังสายดับภายในหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้
ส่องสว่างพร้อมสาย
ดับ  และโคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้
ส่องสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

107.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน      หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภคและบริโภคที่
สะอาดและปลอดภยั 

ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน  

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ระบบประปา น้้าประปาสะอาดและ
ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

108.โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพร้อมติด
เครื่องปรับอากาศศูนย์บ้านเหลา่
หุ่ง หมู่ที่ 14 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีความทันสมัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาคุณภาพศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กให้มีความทันสมัย 

กองช่าง 

109.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร   หมู่ที ่15 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการท้าการเกษตรครบ
วงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,00
0 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

110.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  
1 หลัง  

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ศาลาอเนกประสงค์ 
1 หลัง 

ประชาชนได้มีสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

 

 

 



 

 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 256 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

111.โครงการจัดชื้อเคร่ืองกรองน้้า
ดื่มทุกครัวเรือน หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง
และสะอาดปลอดภยั 

จัดชื้อเครื่องกรองน้้า
ดื่มทุกครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เครื่องกรองน้้า
ดื่มทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างเพียงและสะอาด 

กองช่าง 

112.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน      
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
และบริโภคที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน  

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา น้้าประปาสะอาดและ
ประชาชนมีน้้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

113.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร   หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การท้าการเกษตรครบวงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

114.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้้าฝน
ขนาดใหญ่ หมู่ที ่16 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า 

ไว้อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้้าฝน 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถังเก็บน้้าฝน ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

115.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมีสถานที่
ก้าจัดขยะและจะได้ไม่มี
ขยะทิ้งตามที่สาธารณะ
ต่างๆ 

กองช่าง 

 

 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

116.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย หมู่ที ่16 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนในชุมชนได้มี
ที่ออกกา้ลังกาย 

ลานกีฬาพร้อมอปุกรณ์ 300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

117.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  1 หลัง  500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์  
1  หลัง 

ประชาชนได้มีสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

118.โครงการจัดชื้อหม้อแปลง
ไฟฟ้าภายในหมู่บา้น หมู่ที ่17 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

หม้อแปลงขนาด 100 KV 500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

หม้อแปลง
ขนาด 100 
KV 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอตอ่
ความต้องการ 

กองช่าง 

119.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งสายดับ
ภายในหมูบ่้าน    หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ในการสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้ส่อง
สว่างพร้อมสายดับ  และ
โคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

120.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย  หมู่ที่ 17 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนในชุมชนได้มี
ที่ออกกา้ลังกาย 

ลานกีฬาพร้อมอปุกรณ์ 300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

121.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร   หมู่ที ่17 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการท้าการเกษตรครบ
วงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
ทุกสาย 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

122.โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 
17 

เพื่อให้ประชาชนมีลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร 

ลานตากอเนกประสงค์ 200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานตาก
อเนกประสงค์ 

ประชาชนมีลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

123.โครงการเพิ่มก้าลังการ
ผลิตน้้าประปาดื่มได้         

 หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
น้้าดื่มที่สะอาดและ
ปลอดภัยเพยีงพอต่อความ
ต้องการ 

ระบบประปาหมู่บ้าน 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา ประชาชนในชุมชนมีน้้า
ดื่มที่สะอาดและ
ปลอดภัยเพยีงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

124.โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ออกกา้ลัง
กาย        หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและมี
สถานที่ออกก้าลังกาย 

สวนสุขภาพประจา้
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

สวนสุขภาพ ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและมี
สถานที่ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

125.โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมีสถานที่
ก้าจัดขยะและจะได้ไม่มีขยะทิ้ง
ตามที่สาธารณะตา่งๆ 

กองช่าง 

126.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน
ให้ได้มาตรฐาน      หมู่ที ่17 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภคและบริโภคที่สะอาด
และปลอดภยั 

ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน  

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา น้้าประปาสะอาดและประชาชนมี
น้้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

127.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
ติดต้ังสายดับภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้ส่อง
สว่างพร้อมสายดับ  และ
โคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เสาไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

128.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร       หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการท้าการเกษตรครบ
วงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุก
สาย 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

129.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน
ให้ได้มาตรฐาน      หมู่ที ่18 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภคและบริโภคที่สะอาด
และปลอดภยั 

ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน  

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา น้้าประปาสะอาดและประชาชนมี
น้้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

 

 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

130.โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ออกก้าลังกาย  หมู่ที่ 
18 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนในชุมชนได้มีที่
ออกกา้ลังกาย 

ลานกีฬาพร้อมอปุกรณ์ 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 

131.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินแบบหอสูง  หมู่ที่ 
18 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภยั 

ระบบประปาผวิดินแบบ
หอสูง 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ระบบประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

132.โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้าหมู่บา้น 200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะและ
จะได้ไม่มีขยะทิ้งตามที่
สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

133.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 18 

เพื่อเป็นสถานที่จัดกจิกรรม
ต่างๆ ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  1 
หลัง  

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 
1 หลัง 

ประชาชนได้มีสถานที่
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

134.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร   หมู่ที ่19 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการท้าการเกษตรครบ
วงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

135.โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ออกก้าลังกาย     หมู่
ที่ 19 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและเยาวชน
ในชุมชนได้มีที่ออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองช่าง 

136.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์     
1 หลัง  

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้มีสถานที่จัดกจิกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

137.โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้้าฝนขนาดใหญ่ หมู่ที่ 19 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า 

ไว้อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้้าฝน 300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังเก็บน้้าฝน ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

138.โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 19 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีสถานที่ก้าจัด
ขยะ 

เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมีสถานที่กา้จัด
ขยะและจะได้ไม่มีขยะทิ้งตามที่
สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

139.โครงการจัดชื้อถังขยะทกุ
ครัวเรือน หมู่ที่ 19 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง
ง่ายต่อการเกบ็ไปทิ้ง 

ถังขยะทุกครัวเรือน 500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังขยะทุก
ครัวเรือน 

ท้าให้ชุมชนสะอาด ลดการเผาขยะท้า
ให้เกิดภาวะโรคร้อน 

ส้านักปลัด 

 
 

 

 

 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

140.โครงการจัดชื้อเคร่ือง
กรองน้้าดื่มทุกครัวเรือน หมู่ที ่
19 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง
และสะอาดปลอดภยั 

จัดชื้อเครื่องกรองน้้าดื่มทุก
ครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เครื่องกรองน้้าดื่ม ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างเพียงและสะอาด 

กองช่าง 

141.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร   หมู่ที ่20 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการท้าการเกษตรครบ
วงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

142.โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 20 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้าหมู่บา้น 200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เตาเผาขยะ ประชาชนในชุมชนมีสถานที่
ก้าจัดขยะและจะได้ไม่มีขยะ
ทิ้งตามที่สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

143.โครงการจัดหาถังเก็บ
น้้าฝนทุกครัวเรือน หมู่ที ่20 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคอยา่งทั่วถึง 
สะอาด และปลอดภยั 

ถังไฟเบอร์กลาส ทุก
ครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังไฟเบอร์กลาส
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าอปุโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

144.โครงการก่อสร้างรั้ว 
คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 

 เพื่อภูมิทัศน์ในชุมชนแลดู
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

รั้วคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

รั้วคอนกรีต ภูมิทัศน์ในชุมชนแลดู
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

145.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย     หมู่ที่ 20 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในชุมชนได้มีที่ออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬาพร้อมอปุกรณ์ 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 

146.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 20 

เพื่อเป็นสถานที่จัดกจิกรรม
ต่างๆ ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  1 
หลัง  

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้มีสถานที่
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

147.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน      หมู่ที่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค
และบริโภคที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน  

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ระบบประปา น้้าประปาสะอาดและ
ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

148.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร   หมู่ที ่21 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การท้าการเกษตรครบวงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
ทุกสาย 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

149.โครงการจัดชื้อถังขยะทกุ
ครัวเรือน หมู่ที่ 21 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัทิ้งขยะ
เป็นที่เป็นทางง่ายต่อการเก็บ
ไปทิ้ง 

ถังขยะทุกครัวเรือน 500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังขยะทุก
ครัวเรือน 

ท้าให้ชุมชนสะอาด ลด
การเผาขยะท้าให้เกิด
ภาวะโรคร้อน 

ส้านักปลัด 

150.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
ติดต้ังสายดับภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ใน
การสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

เสาไฟฟ้าและไฟฟา้ส่อง
สว่างพร้อมสายดับ  
และโคมไฟ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

151.โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 21 

 เพื่อภูมิทัศน์ในชุมชนแลดู
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 

รั้วคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

รั้วคอนกรีต ภูมิทัศน์ในชุมชนแลดู
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

152.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย  หมู่ที่ 21 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในชุมชนได้มีที่ออก
ก้าลังกาย 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

กองช่าง 

153.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 21 

เพื่อเป็นสถานที่จัดกจิกรรม
ต่างๆ ในชุมชน 

ศาลาอเนกประสงค์  
1 หลัง  

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ศาลา
อเนกประสงค์ 1 
หลัง 

ประชาชนได้มีสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

154.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 21 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ก้าจัดขยะ 

เตาเผาขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เตาเผาขยะ
ประจ้าหมู่บา้น 

ประชาชนในชุมชนมีสถานที่
ก้าจัดขยะและจะได้ไม่มีขยะ
ทิ้งตามที่สาธารณะต่างๆ 

กองช่าง 

155.โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินแบบหอสูง  หมู่ที่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้อุปโภค
และบริโภคอย่างทั่วถึงสะอาด
และปลอดภยั 

ระบบประปาผวิดิน
แบบหอสูง 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ระบบประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ้าเป็น เช่น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

156.โครงการจัดหาถังเก็บน้้าฝนทกุ
ครัวเรือน หมู่ที่ 21 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคอยา่งทั่วถึง 
สะอาด และปลอดภยั 

ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจ ุ

ทุกครัวเรือน 

500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถังไฟเบอร์กลาส 

ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าอปุโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

157.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร   หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการท้าการเกษตรครบ
วงจร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ทุกสาย  

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

 1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
ทุกสาย 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ท้า
การเกษตรอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

158.โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่มาก 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภยั 

 

ระบบประปาขนาดใหญ่มาก 

 

 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

 

 1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 
 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 
 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 
 

มีระบบจ่าย
น้้าประปา 

 

 

ประชาชนมีน้้าประปา
ครอบคลุม 21 หมู่
บาน 

 

 

กองช่าง/กรม
ทรัพยากรน้า้/
หน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.ส่งเสริมกลุ่มทอผ้า
พื้นบ้าน  ลายมัดหมี่ หมู ่
1-21 

(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างาน
เป็นกลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 

 

42,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

42,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

42,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

42,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

2.ส่งเสริมกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษ หมู่ 1-21  
(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างาน
เป็นกลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

3.ส่งเสริมกลุ่มจักรสาน         
หมู่ 1-21 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างาน
เป็นกลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 70,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

70,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

70,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

70,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

4.ส่งเสริมกลุ่มปลูกหม่อน
เล้ียงไหม  หมู่  1-21 

(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างาน
เป็นกลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

5.ส่งเสริมกลุ่มเล้ียงโค – 
กระบือ หมู่ 1-21 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างาน
เป็นกลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

700,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

6.ส่งเสริมกลุ่มทอผ้า หมู่ 
1-21(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างาน
เป็นกลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 80,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

80,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

80,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

80,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7.ส่งเสริมกลุ่มโรงสีข้าว
ชุมชน หมู่ 1-21 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้าง
รายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 120,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนได้มีโรงสีข้าวโดย
ไม่ต้องพึ่งโรงสีเอกชนอื่น 

กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

8.ส่งเสริมกลุ่มร้านค้า
ชุมชน หมู่ 1-21 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้าง
รายได้เข้าชุมชน 

21  กลุ่ม 140,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

140,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

140,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

140,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21  กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

9.ส่งเสริมกลุ่มเล้ียงหมู        
หมู่ 1-21 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้าง
รายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

10.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
สตรี   หมู่1-21 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้าง
รายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 120,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

11.ส่งเสริมกลุ่มปลูกหญ้า    
หมู่ 1-21 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้าง
รายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

12.ส่งเสริมกลุ่มฉางข้าว
ชุมชน หมู่ 1-21 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้าง
รายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 210,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

 
 
 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13.ส่งเสริมกลุ่มเล้ียงปลาในนา
ข้าว  หมู ่1-21 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประทานปลาที่มีโปรตีนสูง 

21 หมู่บ้าน 150,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 หมู่บ้าน ประชาชนมีปลาเป็นอาหารและ
ปรับระบบนิเวศน์ในนาข้าว 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

14.ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 
1-21 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้างรายได้
เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 120,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้เพิ่มขึ้น กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

15.ส่งเสริมกลุ่มท้าขนมจีน หมู่ 
1-21 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้างรายได้
เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 21,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

21,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้เพิ่มขึ้น กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

16.  โครงการปรับปรุงร้านค้า
ชุมชน หมู่ 1-21 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้ร้านค้าชุมชนทันสมัย
เหมาะแกก่ารให้บริการ 

21  หมู่บา้น 210,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21  หมู่บา้น ท้าให้ร้านค้าชุมชนดูน่าเข้าไปใช้
บริการและน่าซ้ือมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

17.ส่งเสริมกลุ่มจัดท้าปุ๋ย
อินทรีย์ หมู ่1-21 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้างรายได้
เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 100,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้เพิ่มขึ้น กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

18.ส่งเสริมกลุ่มปลาร้าบอง 
หรือน้้าพริกปลาร้า หมู่ที่ 1-21 
(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้างรายได้
เข้าชุมชน 

ทุกกลุ่มในเขตต้าบล
หัวเรือ 

120,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

120,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้เพิ่มขึ้น กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

 
 
 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานรับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19.ส่งเสริมกลุ่มธนาคารข้าว หมู่ 
1-21 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างานเป็น
กลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการและสังคมฯ 

20.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพโต๊ะจีน ,กลุ่ม
อาชีพโต๊ะเชา่ ทุกหมู่บ้านในต้าบล
หัวเรือ (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างานเป็น
กลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการและสังคมฯ 

21.โครงการทอเสื่อพื้นบ้าน           
หมู่ที่ 1-21 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างานเป็น
กลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการและสังคมฯ 

22.ส่งเสริมกลุ่มกลองยาว หมู ่1-
21 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างานเป็น
กลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21 กลุ่ม 50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

4 กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการและสังคมฯ 

23.โครงการปรับปรุงโรงสีข้าว
ชุมชน  หมู่ 1 -21 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้โรงสีชุมชนพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

21 หมู่บ้าน 210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับบริการ
ด้านการสีอย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองสวัสดิการและสังคมฯ 

24.ส่งเสริมกลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 
1-21 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างานเป็น
กลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21  กลุ่ม 60,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

60,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

60,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

60,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

3  กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการและสังคมฯ 

 
 
 
 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25.ส่งเสริมกลุ่มเล้ียงไก่พื้นเมือง
ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ (มา
จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างานเป็น
กลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21  กลุ่ม 30,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

21  กลุ่ม ประชาชนมีงาน  
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

27.ส่งเสริมกลุ่มนวดแผนไทย      
ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ (มา
จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างานเป็น
กลุ่มสร้างรายได้เข้าชุม ชน 

21  กลุ่ม 30,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

21  กลุ่ม ประชาชนมีงาน  
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

28.ส่งเสริมกลุ่มโรงโม่แป้ง     
ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ (มา
จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างานเป็น
กลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21  กลุ่ม 20,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

21  กลุ่ม ประชาชนมีงาน  
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

29.ส่งเสริมกลุ่มทอเส่ือกก      
ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ (มา
จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างานเป็น
กลุ่มสร้างรายได้เข้าชุมชน 

21  กลุ่ม 20,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

21  กลุ่ม ประชาชนมีงาน  
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคมฯ 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30.โครงการแปรรูปเนื้อสัตว์        
ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ  

(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างาน
เป็นกลุ่มสร้างรายได้เข้า
ชุมชน 

21 กลุ่ม 20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.
หรืองบ
อื่นๆ 

21  กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้เพิ่มขึ้น กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

31.ส่งเสริมกลุ่มน้้าหมักชีวภาพดื่ม
ได้ ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ (มา
จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างาน
เป็นกลุ่มสร้างรายได้เข้า
ชุมชน 

21  กลุ่ม 30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.
หรืองบ
อื่นๆ 

21  กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้เพิ่มขึ้น กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

32.ส่งเสริมการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมในต้าบลหัวเรือ 
(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัท้างาน
เป็นกลุ่มสร้างรายได้เข้า
ชุมชน 

1  กลุ่ม 20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.
หรืองบ
อื่นๆ 

1  กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มีรายได้เพิ่มขึ้น กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

33. โครงการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์
ระดับท้องถิ่น (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกันในหมู่สมาชกิรับฝาก
เงินจากสมาชิกและ สหกรณ์
อื่น 

1  กลุ่ม 100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.
หรืองบ
อื่นๆ 

1  กลุ่ม สมาชิกสามารถชว่ยเหลอืตนเอง
และช่วยเหลอืซึ่งกัน และกันใน
หมู่สมาชิกรับฝากเงินจากสมาชกิ
และ สหกรณ์อื่น 

กองสวัสดิการและ
สังคมฯ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34.โครงการประกวดแมโ่ค-
กระบือ พันธุ์ดี ในต้าบลหัวเรือ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนดูแลโค-
กระบือเป็นอย่างด ี

มีการจัดการประกวด 100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

จัดการประกวด ประชาชนมีความเอาใจ
ใสดูแลสัตว์เล้ียงมากขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร/สนง.
ปศุสัตว์อ้าเภอ

วาปีปทุม 

35.โครงการส่งเสริมอาชีพ
เล้ียงไก่งวง 

เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้และ
มีอาชีพเสริม 

มีการรวมกลุ่มกันเล้ียงไก่
งวง 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1  กลุ่ม ประชาชนมีงาน  มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร/สนง.
ปศุสัตว์อ้าเภอ

วาปีปทุม 

36.โครงการสนับสนุนกลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุน
ต้าบลหัวเรือ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนกลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทุนต้าบลหัวเรือ 

สนับสนุนกลุ่ม 100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1กลุ่ม กลุ่มมีการด้าเนินการ
อย่างถูกตอ้งโปร่งใส 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการออมและฝึกอาชีพเสริม และส่งเสรมิสินคา้ OTOP 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  หมู่ 1-21 

(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกั
ท้างานเป็นกลุ่มสร้างรายได้
เข้าชุมชน 

21  กลุ่มอาชีพหลัก 210,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

21  กลุ่มอาชีพหลัก ประชาชนมีงาน           
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 

2.โครงการจัดซ้ือที่ดินเพิ่อก่อสร้าง
อาคารศูนย์สินค้า OTOP ติดถนน
นิวซีแลนด์ 

เพื่อเป็นสถานที่วาง
จ้าหน่ายสินค้าโอทอปของ
ชุมชน 

10 ไร ่ 2,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

2,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

2,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

2,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

10 ไร ่ ประชาชนมีงาน          
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด/
กองช่าง 

3.โครงการจัดตั้งศูนย์สินค้า OTOP
ต้าบลหัวเรือ  พร้อมมีจุดพักรถ 

เพื่อให้ประชาชนน้า
ผลิตภัณฑ์ที่จัดท้าขึ้นมาวาง
จ้าหน่าย 

1 แห่ง 4,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

4,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

4,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

4,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1 แห่ง ประชาชนมีงาน          
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด/
กองช่าง 

4.โครงการจัดตลาดนัดชุมชนใน
ต้าบลหัวเรือ 

เพื่อให้ประชาชนได้น้าสิน
ค่ามาจ้าหนา่ยสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

1 แห่ง 210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1 แห่ง ประชาชนมีงาน          
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 

5.โครงการสนับสนุนการออมวันละ
บาท  

เพื่อให้ประชาชนมีกองทุน
ส้าหรับการออมเงินและ
ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่า้ 

ต้าบลหัวเรือ 30,000 

งบ อบต. หรือ 
งบอื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ต้าบลหัวเรือ ประชาชนมีงาน          
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 

6. โครงการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ระดับ
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกันในหมู่สมาชกิ 

1  กลุ่ม 100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

 100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1  กลุ่ม สมาชิกสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกัน และ
กันในหมู่สมาชิก 

ส้านักปลัด 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการขุดบ่อน้้าดื่มระดับ
ต้าบล 

เพื่อมีน้้าไว้บริโภคใน
หน้าแล้ง 

บ่อน้้าดื่มระดับต้าบล 800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

บ่อน้้าดื่มระดับ
ต้าบล 

ประชาชนมีน้้าไว้บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2.โครงการขุดลอกล้าน้้าเสียว 

(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อเก็บน้้าได้มากและ
เพียงพอต่อการเกษตร 

ล้าน้้าเสียว หมู่ที่ 1-
21 

5,000,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

5,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

5,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

5,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ล้าน้้าเสียว หมู่ที่ 
1-21 

มีน้้าเพียงพอต่อการอุปโภค
และบริโภค 

กองช่าง 
/กรม

ชลประทานหรือ
หน่วยงานอื่นๆ 

3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที ่1 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้เก็บน้้าได้มากและ
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 

บ่อบาดาล 1 บอ่  400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

บ่อบาดาล 1 
บ่อ  

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

4.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ตามไร่นา หมู่ที่ 1 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้มีน้้าไว้บริโภคใน
ฤดูแล้ง 

พื้นที่การเกษตรทุก
ครัวเรือน 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

พื้นที่การเกษตร
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าไว้บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5.โครงการขุดบ่อน้้าตื้น
ตามไร่นา  หมู่ท่ี 1 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้มีน้้าไว้บรโิภค
ในฤดูแล้ง 

บ่อน้้าตื้นทุก
ครัวเรือน 

3,600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

3,600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอ่ืนๆ 

3,600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอ่ืนๆ 

3,600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอ่ืนๆ 

บ่อน้้าตื้นทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและเลีย้งสัตว์
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
/กรมทรัพยากร

น้้าหรือ
หน่วยงานอื่นๆ 

6.โครงการขุดลอกเลิงชาด
ใต้(โซ่งขอนข่วง) หมู่ที่ 2 
(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อเก็บน้้าไดม้าก
และเพียงพอต่อ
การเกษตร 

โซ่งขอนข่วง 400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอ่ืนๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอ่ืนๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอ่ืนๆ 

โซ่งขอนข่วง ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตวเ์ลี้ยง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว์ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7.โครงการขุดร่องน้้ารอบป่า
ช้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่
สาธารณะ 

ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

ป่าช้า
สาธารณะ หมู่
ที่ 1 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์เล้ียง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8.โครงการขุดลอกหนองสอง
ห้อง    หมู่ที่ 1 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อเก็บน้้าได้มากและ
เพียงพอต่อการเกษตร 

หนองสองห้องกว้าง 25 
เมตร    ยาว 25 เมตร 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

หนองสองห้อง
ยาว 25  
เมตร 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์เล้ียง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9.โครงการก่อสร้างถัง
คอนกรีตขนาดใหญ่เก็บน้้า
บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 1 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้เก็บน้้าได้มากและ
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 

บ่อคอนกรีตเก็บน้้า 1 บอ่ 500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

บ่อเก็บน้้า 1 
บ่อ 

ประชาชนมีน้้าไว้บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล (คุ้มละบอ่) หมู่ที ่2 
(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ 

บ่อบาดลาคุ้มละบอ่ 200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

บ่อบาดลาคุ้ม
ละบ่อ 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

11.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล(ข้างหนองสิม) หมู่ที่ 2 
(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ 

หนองสิม หมู่ที่ 2 100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

หนองสิม หมู่
ที่ 2 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

12.โครงการก่อสร้างพนังกั้น
น้้า หมู่ที่ 2 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อกักเก็บน้า้ให้มีปริมาณน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 

พนังกั้นน้้า คสล. 600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

พนังกั้นน้้า 
คสล. 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์เล้ียง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว์ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13.โครงการขุดลอกคลองรอบ
โคกเก่าแตงแซง หมู่ที่ 2 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

โคกเก่าแตงแซง 300,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

โคกเก่าแตงแซง ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

14.โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้า 
หมู่ที่ 3 

เพื่อกักเก็บน้า้ให้มีปริมาณน้้า
เพียงพอ 

ผนังกั้นน้้า 650,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

650,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

650,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

650,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ผนังกั้นน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

15.โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส   ล้าห้วยนา    หมู่ที่ 3 (มา
จากแผนชุมชน) 

เพื่อระบายน้า้และใช้ในการ
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น 

ห้วยกุดอ้อ 500,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

 500,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ล้าห้วยนา ระบายน้า้และใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

16.โครงการขุดลอกสระหนองไข่
แลน หมู่ที่ 3 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

สระหนองไข่แลน 500,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

 500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

สระหนองไข่แลน ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

17.โครงการขุดลอกสระหนอง
เต่ินตั่ง หมู่ที่ 3 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

สระหนองเต่ินตั่ง 500,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

สระหนองเต่ินตั่ง ประชาชนมีน้้าใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตรหมู่ที ่4(มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

พื้นที่ทางการเกษตรทุก
ครัวเรือน 

800,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

 800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ทุกครัวเรือน ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตรและ
สัตว์เล้ียงอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

19.โครงการขยายคลองส่งน้้า 
(คลองไส้ไก่) ภายในต้าบลหวั
เรือ(มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอต่อการเกษตร 

คลองไส้ไก่ 1,000,00
0 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

คลองไส้ไก่ ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตรและ
สัตว์เล้ียงอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

20.โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้้า (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 5  (มา
จากแผนชุมชน) 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอต่อการเกษตร 

คลองไส้ไก่ 1,000,00
0 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

คลองไส้ไก่ ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตรและ
สัตว์เล้ียงอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

21.โครงการขุดลอกห้วยอี่
แป่ม  จากที่นา 
นายบุญหนา  ชัยลิ้นฟา้      
หมู่ที่ 5 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้มีน้้าไว้บริโภคในฤดู
แล้ง 

ห้วยอี่แป่ม 1,000,00
0 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ห้วยอี่แป่ม ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตรและ
สัตว์เล้ียงอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

22.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร     หมู่ที ่5 (มา
จากแผนชุมชน) 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอต่อการเกษตร 

พื้นที่ทางการเกษตรทุก
ครัวเรือน 

800,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

บ่อบาดาลทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตรและ
สัตว์เล้ียงอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว์ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23.โครงการขุดลอกแก้มลิง     
หมู่ที่ 5 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอต่อการเกษตร 

ล้าน้้าเสียว 450,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 450,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

450,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

450,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ล้าน้้าเสียว ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

24.โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร        
หมู่ที่ 5 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอต่อการเกษตร 

บ่อบาดาลทกุครัวเรือน 600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

บ่อบาดาลทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

25.โครงการขุดลอกหนองสิม    
หมู่ที่ 5 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้มีน้้าไว้อุปโภคบริโภค
ตามความเหมาะสม 

หนองสิม 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

หนองสิม ประชาชนในชุมชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

26โครงการซ่อมแซมคันคูล้า
ห้วย-ล้าเสียว ตลอดล้าน้า้เสียว
ภายในต้าบลหัวเรือ(มาจาก
แผนชุมชน) 

เพื่อให้คันคูน้้ามีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

คันคูล้าห้วย-ล้าเสียว 200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

คันคูล้าห้วย-ล้า
เสียว 

คูกั้นน้้าไม่พังและระดับน้้ามี
ปริมาณที่พอเหมาะ 

กองช่าง/กรม
ชลประทานหรือ
หน่วยงานอื่นๆ 

27.โครงการซ่อมแซมประตูน้้า
ล้าห้วยนา หมู่ที่ 6 (มาจาก
แผนชุมชน) 

เพิ่อให้ประตูน้้าล้าห้วยนามี
ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ประตูน้้าล้าหว้ยนา 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ประตูน้้าล้าหว้ย
นา 

ประตูน้้าน้้าไม่พังและระดับน้า้
มีปริมาณที่พอเหมาะ 

กองช่าง 

28.โครงการจัดชื้อหัวบาดาล     
หมู่ที่ 6 (มาจากแผนชุมชน) 

เพื่อให้มีน้้าไว้อุปโภคบริโภค
ตามความเหมาะสม 

หัวบาดาล 50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

หัวบาดาล ประชาชนในชุมชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผ
ลิต
ของ
โครง
การ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29.โครงการขุดลอกแก้มลิง  (บึง
กุดหลวง)  หมู่ที่ 6 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอต่อการเกษตร 

บึงกุดหลวง 1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

 1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,00
0 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

บึงกุดหลวง ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

30.โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้นฝาย
ชะลอน้้า หมู่ที่ 6 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้มีน้้าไว้อุปโภค
บริโภคในฤดูแล้ง 

ฝายน้้าล้น 600,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

 600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

ฝายน้้าล้น ประชาชนมีน้้าไว้บริโภค 
อุปโภค อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

31.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่6 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอต่อการเกษตร 

บ่อบาดาลทกุครัวเรือน 600,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

 600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,0000        
งบ อบต. หรืองบ

อื่นๆ 

600,000
0        งบ 
อบต. หรือ
งบอื่นๆ 

บ่อบาดาล
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

32.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่7 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอต่อการเกษตร 

บ่อบาดาลทกุครัวเรือน 600,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

 600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

บ่อบาดาล
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

33.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่8 (มาจากแผน
ชุมชน) 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอต่อการเกษตร 

บ่อบาดาลทกุครัวเรือน 600,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

บ่อบาดาล
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34.โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น
ล้าน้้าเสียว หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มปริมาณในการกกัเก็บน้้า
ให้มากขึ้น และเพียงพอต่อ
การเกษตร 

ฝายน้้าล้น 1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ฝายน้้าล้น ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์
เล้ียงอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

35.โครงการขุดลอกหนองขุมดิน          
หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าในฤดูแล้ง หนองขุมดิน 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

หนองขุมดิน ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์
เล้ียงอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

36.โครงการขยายคลองส่งน้้า
(คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

คลองส่งน้้า 1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

คลองส่งน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์
เล้ียงอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

37.โครงการขุดลอกล้าหว้ยนา
(บ้านผ้า) หมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีน้้าไว้อุปโภคบริโภคในฤดู
แล้ง 

ห้วยบา้นผ้า 500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ห้วยบา้นผ้า ประชาชนมีน้้าไว้บริโภค 
อุปโภค อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

38.โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้้า
(เร่งด่วน) หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ฝายกั้นน้้าล้าห้วยนาบา้น
ผ้ามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ฝายกั้นน้า้ 500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ฝายกั้นน้า้  ฝายกั้นน้า้ไม่พังและ
ระดับน้้ามีปริมาณที่
พอเหมาะ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39.โครงการเสริมผนังกั้นน้้า
(ดอนปู่ตา)ฝายตอนล่างล้าหว้ย
นา หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ท้า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

ผนังกั้นน้้า 750,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ผนังกั้นน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตรและ
สัตว์เล้ียงอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

40.โครงการขุดลอกหนองคู
ไชย  หมู่ที ่10 

เพื่อให้มีน้้าไว้อุปโภค
บริโภคในฤดูแล้ง 

หนองคูไชย 500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

หนองคูไชย ประชาชนมีน้้าไว้บริโภค อปุโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

41.โครงการขุดลอกหนองปู่ตา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้มีน้้าไว้อุปโภค
บริโภคในฤดูแล้ง 

หนองปู่ตา 500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

หนองปู่ตา ประชาชนมีน้้าไว้บริโภค อปุโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

42.โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้า้ฝายกั้นน้้าล้าน้า้เสียว 
หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ท้า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

ฝายกั้นน้า้ 1,300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,300,00 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,300,00 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,300,00 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

ฝายกั้นน้า้ ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

43.โครงการก่อสร้างฝายน้า้
ล้นล้าน้้าเสียว หมู่ที่ 11 

เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ท้า
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 

ฝายกั้นน้า้ 1,300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,300,00 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,300,00 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,300,00 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

ฝายกั้นน้า้ ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีน้้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคตามเหมาะสม 

พื้นที่การเกษตรทุกแห่ง 500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

 500,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

พื้นที่การเกษตรทุก
แห่ง 

ประชาชนในชุมชนมี
น้้าไว้อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

45.โครงการขุดลอกสระภายใน
หมู่บ้านเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค หมู่
ที่ 11 

เพื่อให้มีน้้าไว้อุปโภคบริโภค
ตามเหมาะสม 

สระน้้าประจ้าหมู่บ้าน 300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

 300,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

สระน้้าประจ้าหมู่บ้าน ประชาชนในชุมชนมี
น้้าไว้อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

46.โครงการขุดลอกหนองสระ หมู่
ที่ 11 

เพื่อให้มีไว้อุปโภคบริโภคตาม
เหมาะสม 

สระน้้า 1 แห่ง 300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

 300,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

สระน้้า 1 แห่ง ประชาชนในชุมชนมี
น้้าไว้อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

47.โครงการขยายคลองส่งน้้า(ท่อ
ไส้ไก่) หมู่ที่ 11 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าให้
เพียงพอต่อการเกษตร 

คลองส่งน้้า ม.11 1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

 1,000,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

คลองส่งน้้า ม.11 ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและเล้ียง
สัตว์อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

 
 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว์ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48.โครงการขุดลอกล้าหว้ย
แม่แป่ม หมู่ที ่11 

เพื่อให้มีไว้อุปโภคบริโภคตาม
เหมาะสม 

ห้วยแม่แป่ม 300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

 300,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

ห้วยแม่แป่ม ประชาชนในชุมชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคอยา่ง

เพียงพอ 

กองช่าง 

49.โครงการขุดลอกหนอง
และคลองน้้า (หนองขี้สูด,
คลองแสง) หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

หนองขี้สูด,คลองแสง 450,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

 450,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

450,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

450,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

หนองขี้สูด,
คลองแสง 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและเล้ียงสัตว์

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

50.โครงการขุดสระในไร่นา
ทุกครัวเรือน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีน้้าไว้อุปโภคบริโภค
ตามเหมาะสม 

สระน้้าทุกครัวเรือน 1,300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

 1,300,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

1,300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,300,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

สระน้้าทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนในชุมชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคอยา่ง

เพียงพอ 

กองช่าง 

51.โครงการขุดลอกหนอง
กุดแคน    หมู่ที ่13 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

27  ไร่  2  งาน 10,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

 10,000,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

10,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

10,000,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

27  ไร่  2  
งาน 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและเล้ียงสัตว์
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52.โครงการขุดลอกล้าหว้ย
แสง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

ล้าห้วยแสง 300,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

 300,000 

งบ อบต.
หรืองบ 

อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

ล้าห้วยแสง ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และเล้ียงสัตว์อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

53.โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้า้ไปล้าห้วยแสง หมู่ที ่
13 

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ท่อขนาด 100 x 100 
จ้านวน 14 ท่อน และ

ขนาด 80 x 100 จ้านวน 
12 ท่อน 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

 200,000 

งบ อบต.
หรืองบ 

อื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

ท่อระบายน้า้
จ้านวน  16  
ท่อน 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และเล้ียงสัตว์อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

54.โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้้า จ้านวน 2 แห่ง ลงที่
ล้าห้วยแสงตอนบนและ
ตอนล่าง      หมู่ที่ 13,14 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกกั
เก็บน้้ามากขึ้น 

ฝายชะลอน้า้ จา้นวน 2 
แห่ง 

500,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

 500,000 

งบ อบต.
หรืองบ 

อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

ฝายชะลอน้า้ 
จ้านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และเล้ียงสัตว์อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

55.โครงการขุดลอกหนองกุด
กระยอม หมู่ที่ 14 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

หนองกุดกระยอม เนื้อที ่7 
ไร่ 

500,000 

งบ อบต.หรือ
งบ 

อื่นๆ 

 500,000 

งบ อบต.
หรืองบ 

อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

หนองกุดกระ
ยอม เนื้อที ่7 ไร่ 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และเล้ียงสัตว์อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56.โครงการขุดเจาะบ่
บาดาลพื้นที่ทางการเกษตร 
หมู่ที่ 15 

เพื่อมีน้้าไว้อุปโภคบริโภค
ตามเหมาะสม 

บ่อบาดาล 52 
ครัวเรือน 

600,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

600,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

600,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

600,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

บ่อบาดาล 52 
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าไว้อปุโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

57.โครงการขุดลอกสระน้้า
และคูคลอง หมู่ที่ 15 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

สระน้้าและคูคลอง 200,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

สระน้้าและคู
คลอง 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์เล้ียง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

58.โครงการขุดลอกหนอง
สาธารณะ   หมู่ที ่16 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

สระน้้าสาธารณะ 250,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

250,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

250,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

250,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

สระน้้า
สาธารณะ 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์เล้ียง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

59.โครงการก่อสร้างโรงสูบ
น้้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที ่
17 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

โรงสูบน้้า 10,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

10,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

10,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

10,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

โรงสูบน้้า ประชานมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์เล้ียง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

60.โครงการขุดคลองรอบที่
สาธารณะ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

ที่สาธารณะบา้นดอน
ฝาง 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

ที่สาธารณะ
บ้านดอนฝาง 

ประชานมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์เล้ียง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61.โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น
ห้วยกุดแคน หมู่ที ่18 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้้า 

ฝายน้้าล้นหว้ยกุดแคน 800,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

800,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

800,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

800,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ฝายน้้าล้นหว้ยกุด
แคน 

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์เล้ียง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

62.โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส   หว้ยกุดแคน หมู่ที ่
18 

เพื่อระบายน้า้และใช้
ในการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

ห้วยกุดแคน 500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ห้วยกุดแคน ระบายน้า้และใช้ในการ
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

63.โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส   หว้ยกุดอ้อ หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้า้และใช้
ในการสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

ห้วยกุดอ้อ 500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ห้วยกุดอ้อ ระบายน้า้และใช้ในการ
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

64.โครงการขุดลอกล้าหว้ย
สาธารณะจากแก่งวังเวิน-หนอง
ฝาย    หมู่ที่ 18 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

คลองน้้าพลังไฟฟ้า 1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

คลองน้้าพลังไฟฟ้า ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรและสัตว์เล้ียง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65.โครงการขุดบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตรตามไร่นา หมู่ที ่18 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

พื้นที่ทางการเกษตร
ทุกแห่ง 

650,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

650,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

650,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

650,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

บ่อบาดาลทกุ
แห่ง 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

66.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 19 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

พื้นที่ทางการเกษตร
ทุกแห่ง 

650,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

650,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

650,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

650,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

บ่อบาดาลทกุ
แห่ง 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

67.โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้้า 
คลองส่งน้้า หมู่ที่ 19 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกกั
เก็บน้้าให้มากขึ้น 

ผนังกั้นน้้า 750,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

ผนังกั้นน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

68.โครงการก่อสร้างฝายน้า้ล้น
ล้าน้้าเสียว หมู่ที่ 20 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกกั
เก็บน้้าให้มากขึ้น 

ฝายกั้นน้า้ 1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

ฝายกั้นน้า้ ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

69.โครงการก่อสร้างสะพานขา้ม
ห้วยอี่แป่ม บ้านไก่เฒ่า-บ้านดู่ 
หมู่ที่ 20 

เพื่อใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย 

สะพานข้ามห้วยอี่
แป่ม 

2,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

2,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

2,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

2,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

สะพานข้ามห้วย
อี่แป่ม 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองช่าง 

 



 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
         แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหลง่น้้าธรรมชาติหรือที่สาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้า้เพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

70.โครงการก่อสร้างผนังกั้น
น้้า หมู่ที่ 21 

เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้้าให้มากขึ้น 

ผนังกั้นน้้า 750,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ผนังกั้นน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

71.โครงการขุดลอกสระ
หนองโหร่ง    หมู่ที่ 21 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

สระหนองโหร่ง 1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

สระหนอง
โหร่ง 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

72.โครงการขุดคลองเก็บน้้า
รอบโนนเมืองแล้ง หมู่ที่ 21 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

คลองเก็บน้้า 800,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

800,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

800,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

800,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

คลองเก็บ
น้้า 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

73.โครงการขุดบ่อบาดาลใน
พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 
21 

เพื่อหมีน้้าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

บ่อบาดาลทกุ
ครัวเรือน 

600,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

600,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

600,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

600,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

บ่อบาดาล
ทุก

ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

74.โครงการก่อสร้างฝายน้า้
ล้น   ล้าน้า้เสียว  หมู่ที ่21 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

ฝายน้้าล้น 800,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

800,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

800,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

800,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ฝายน้้าล้น ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 

 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 1  ขุด  เจาะ  บ่อบาดาล  ขุด  ลอก  ขยายแหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่ีสาธารณะ  ให้ลึกและกว้าง  เพื่อให้มีประมาณน้้าเพียงพอต่อการเกษตรและปศุสตัว ์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

75.โครงการซ่อมแซมฝายกัก
เก็บน้้า หมู่ที ่4 

เพื่อเพิ่มปริมาณการกกั
เก็บน้้าให้มากขึ้น 

ซ่อมแซมฝายกักเกบ็
น้้า 

750,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

750,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ฝายกกัเก็บ
น้้า 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง/กรมชล
ประทน 

76.โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้า้หนองเลิงบ่อ หมู่ที ่
5 

เพื่อให้มีน้้าเพียงพอตอ่
การเกษตร 

สระเลิงบ่อ 1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรืองบ 

อื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

1,000,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

หนองเลิง
บ่อ 

ประชาชนมีน้้าใช้ในการเกษตร
และสัตว์เล้ียงอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นแหล่งน้้า 
แนวทางที่ 2 การรักษาแหล่งน้้าให้สะอาด  ล้อมรั้วที่สาธารณะประโยชน์  ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงลงน้้า  ท้าให้น้้าเสีย 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.ล้อมรั้วหนองน้้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1 - 21 

เพื่อไม่ให้สัตว์เล้ียงลงเล่นน้้า
ท้าให้น้้าเสีย 

หนองน้้าสาธารณะทุกแห่งใน
ต้าบลหัวเรือ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

หนองน้้า
สาธารณะทุกแห่ง 

ประชาชนมีน้้าไว้
อุปโภคบริโภคที่
สะอาด 

ส้านักปลัด 

2.โครงการกั้นแนวเขต
ถนนและที่สาธารณะ หมู่ที ่
1-21 

เพื่อป้องกันการบุกรุกปา่
ชุมชนและที่สาธารณะอื่นๆ 

ถนนและที่สาธารณะทุกแห่งใน
ต้าบลหัวเรือ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนและที่
สาธารณะทุกแห่ง 

ป้องกันการลุกล้า้ที่
สาธารณะ 

ส้านักปลัด 

3.โครงการปิดป้าย
ประกาศห้ามนา้สัตว์เล้ียง
ลงแหล่งน้้าสาธารณะ
ภายในต้าบลหัวเรือ 

เพื่อป้องกันน้้าเน่าเสียใน
ชุมชน 

หนองน้้าสาธารณะทุกแห่งใน
ต้าบลหัวเรือ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

หนองน้้า
สาธารณะทุกแห่ง 

น้้าใสไม่ขุ่นหรือสกปรก ส้านักปลัด 

4.โครงการตรวจสอบแนว
เขตที่สาธารณะภายใน
ต้าบลหัวเรือ 

เพื่อป้องกันการลุกล้้าที่
สาธารณะ 

ที่สาธารณะในเขตต้าบลหวัเรือ 500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ที่สาธารณะทุก
แห่งในเขตต้าบล
หัวเรือ 

ป้องกันการลุกล้า้ที่
สาธารณะ 

ส้านักปลัด 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ  พัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน  เยาวชน  ประชาชนทุกคนในต้าบล 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.จัดตั้งห้องสมุดชุมชนประจ้า
ต้าบลหัวเรือ พร้อมหนังสือ 

เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปหรือ
นักเรียนนักศึกษาเขา้ไป
ศึกษาหาความรู ้

ห้องสมุดชุมชน 1  แห่ง 1,500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1แห่ง ประชาชนได้ศึกษาและมกีารพัฒนา
ความรู้อยา่งต่อเนื่อง 

กองการศึกษาฯ 

2.จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ้าต้าบลพร้อมมีรถรับ-ส่ง 

เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์มี
พัฒนาการที่ดี และมี
มาตรฐานด้านการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
หัวเรือ  จ้านวน 1 แห่ง 

3,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

3,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

3,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

3,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1  แห่ง ท้าให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 

3.จัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้าบลหัวเรือ  พร้อม
จัดหาอุปกรณ์ 

เพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความรู้ความสามารถได้
ถ่ายทอดใหก้ับเยาวชนรุ่น
หลัง 

ศูนย์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 1  
แห่ง 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1  แห่ง เยาวชนได้สืบสานภูมปิัญญาทอ้งถิ่น
ไม่ให้ศูนย์หาย 

กองการศึกษาฯ 

4.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
การศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนใน
พื้นที่ต้าบลหัวเรือ 

เพื่อให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่ครบ
และทันสมัย 

โรงเรียนในเขตต้าบลหัว
เรือ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

สถานศึกษาใน
ต้าบลหัวเรือ 

นักเรียนได้มีสื่อการเรียนที่ทันสมัย กองการศึกษาฯ 

 

 

 



 

 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ  พัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน  เยาวชน  ประชาชนทุกคนในต้าบล 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5.อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ 

เพื่อนักเรียนได้รับประทาง
อาหารที่มีคุณค่าและ
เพียงพอ 

โรงเรียน  4  แห่ง 1,750,000 
งบ อบต. หรือ งบ

อื่นๆ 

1,750,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,750,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,750,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

โรงเรียน  4  
แห่ง 

นักเรียนได้รับประทาง
อาหารที่มีคุณค่าและ
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

6.อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 16 

เพื่อนักเรียนได้รับประทาง
อาหารที่มีคุณค่าและ
เพียงพอ 

จ้านวน 1 แห่ง 500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

  จ้านวน 1 
แห่ง 

นักเรียนได้รับประทาง
อาหารที่มีคุณค่าและ
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

7.อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อนักเรียนได้รับประทาง
อาหารที่มีคุณค่าและ
เพียงพอ 

ศพด.  6  แห่ง 1,130,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,130,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,130,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,130,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศพด.  6  แห่ง นักเรียนได้รับประทาง
อาหารที่มีคุณค่าและ
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

8.โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์
การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่ครบ 

ศพด. 6 แห่ง 190,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

190,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

190,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

190,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศพด. 6 แห่ง นักเรียนได้มีสื่อการ
เรียนที่ทันสมัย 

กองการศึกษาฯ 

9.โครงการจัดน้าส่งเด็กไป
สถานพยาบาล 

เพื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับ
อุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย
ได้เข้ารับการรักษาทันเวลา 

ศพด.  6  แห่ง 6,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

6,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

6,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

6,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ศพด.  6  แห่ง เด็กนักเรียนได้รับการ
รักษาพยาบาลได้
ทันเวลา 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ  พัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน  เยาวชน  ประชาชนทุกคนในต้าบล 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10.โครงการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีความ
แข็งแรง  สะอาด  ปลอดภัย 

  จ้านวน 6  แห่ง 60,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

60,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

60,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

60,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

จ้านวน 6 แห่ง ท้าให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 

11.โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึง
ความสามารถและมีกา้ลังใจ 

กิจกรรมวันเด็กในต้าบล
หัวเรือ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เด็กในเขต
ต้าบลหัวเรือ 

เด็กๆมีความสดใสร่าเริงที่ได้
แสดงออกและได้รับของขวญั 

กองการศึกษาฯ 

12.โครงการสืบสานประเพณี
ออนซอนกลองยาวชาววาปี 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

ประเพณีออนซอนกลอง
ยาวอ้าเภอวาปีปทุม 

250,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

250,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

250,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

250,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ประเพณี
ออนซอนกลอง
ยาว 

เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

13.โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)แก่โรงเรียนในเขต
ต้าบลหัวเรือ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่
โรงเรียนในเขตต้าบลหัวเรือ 

โรงเรียนในเขตต้าบลหัว
เรือจ้านวน 5 โรงเรียน 

1,000,000 

งบอบต.หรืองบ
อื่นๆ 

 1,000,000 

งบอบต.หรือ
งบอื่นๆ 

1,000,000 

งบอบต.หรือ
งบอื่นๆ 

1,000,000 

งบอบต.หรือ
งบอื่นๆ 

โรงเรียนในเขต
ต้าบลหัวเรือ 
5 โรงเรียน 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม
ครบทุกคน 

กองการศึกษาฯ 

14.กิจกรรมแข่งขันทักษะเด็ก
ปฐมวัยความเป็นเลิศในระดับ
อ้าเภอจนถึงระดับจังหวัด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย 

ศพด. 6 แห่ง ในเขต
ต้าบลหัวเรือ 

1,000,000 

งบอบต.หรืองบ
อื่นๆ 

 1,000,000 

งบอบต.หรือ
งบอื่นๆ 

1,000,000 

งบอบต.หรือ
งบอื่นๆ 

1,000,000 

งบอบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ศพด. 6 แห่ง นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 



 

 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมด้านการศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการส่งเสริมประเพณี
แข่งเรือต้าบลหัวเรือ 

 

เพื่อให้ประชาชนมีกจิกรรม
ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไว้ให้ลูกหลานสืบสาน
ต่อไป 

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัว
เรือ 

100,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ทุกหมุ่บ้านในต้าบล
หัวเรือ 

ประชาชนได้ความ
สนุกสนานและมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

กองการศึกษาฯ 

2.อุดหนุนโครงการบุญเดือน
หก (บุญบั้งไฟต้าบลหัวเรือ)  

เพื่อให้ประชาชนมีกจิกรรม
ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไว้ให้ลูกหลานสืบสาน
ต่อไป 

หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 
15   

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

หมู่ที่ 4,5 และหมู่
ที่ 15   

ประชาชนได้ความ
สนุกสนานและมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

กองการศึกษาฯ 

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทั้ง 6 โรงเรียน 

เพื่อให้เยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

เยาวชนในต้าบลหัวเรือ 20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เยาวชนในต้าบลหัว
เรือ 

ครอบครัวอบอุ่น สังคม
เป็นสุข 

กองการศึกษาฯ 

4.โครงการครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้ครอบครัวมีความอบอุ่นให้
ความเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน 

ชุมชนในต้าบลหัวเรือ 20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ชุมชนในต้าบลหัว
เรือ 

ครอบครัวอบอุ่น สังคม
เป็นสุข 

กองการศึกษาฯ 

5.โครงการจูงแขนหลานเข้าวัด
ฟังธรรม หมู่ที่ 1-21 

เพื่อให้ลูกหลานเป็นคนดีเชื่อฟัง
ค้าสอนของพ่อแม ่

เด็กและเยาวชน 30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนเชื่อฟัง
ค้าสั่งสอนของพ่อแม่ครู
อาจารย ์

กองการศึกษาฯ 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมด้านการศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6.โครงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีกจิกรรมร่วมกัน
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ให้
ลูกหลานสืบสานต่อไป 

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัว
เรือ 

105,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

105,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

105,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

105,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ทุกหมู่บ้าน เป็นการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานสืบสานตอ่ไป 

กองการศึกษาฯ 

7.โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

เพื่อให้ประชาชนมีกจิกรรมร่วมกัน
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ให้
ลูกหลานสืบสานต่อไปหลัง 

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัว
เรือ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ทุกหมู่บ้าน เยาวชนรุ่นหลังได้มีความรู้
น้าไปปฏิบัติและสบืทอด
ให้กับคนอื่นได้ 

กองการศึกษาฯ 

8.โครงการจัดท้าบุญมหาชาติ 
หมู่ 1 - 21 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป 

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัว
เรือ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ทุกหมู่บ้าน เป็นการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานสืบสานตอ่ไป 

กองการศึกษาฯ 

9.โครงการท้าบุญทอดเทียน
พรรษา  หมู่ 1 - 21 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป 

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัว
เรือ 

210,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ทุกหมู่บ้าน เป็นการอนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามไว้ให้ลูกหลานสืบ
สานต่อไป 

กองการศึกษาฯ 

10.โครงการธรรมะชุมชน เพื่ออบรมธรรมะให้กบัเยาวชนและ
บุคคลที่สนใจ 

เยาวชนในเขตต้าบลหวั
เรือ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ทุกหมู่บ้าน เยาวชนได้รับการอบรม
เกี่ยวกบัเรื่องธรรมะ 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมด้านการศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11.อุดหนุนโครงการบวช
ชีพราหมณ์   

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้ลูกหลานได้สืบทอด
ต่อไป 

บวชชีพราหมณ์ประชาชน
ทั่วไปในต้าบลหัวเรือหรือ
บุคคลอื่น 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

ประชาชนทั่วไปในต้าบลหวั
เรือ 

เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามไว้ให้ลูกหลานสืบสาน
ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

12.อุดหนุนโครงการวัน
ส้าคัญทางพุทธศาสนา 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้ลูกหลานได้สืบทอด
ต่อไป 

ส้านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมหาสารคาม 

21,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

21,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

สนง.พระพุทธศาสนา จ.
มหาสารคาม 

เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามไว้ให้ลูกหลานสืบสาน
ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

13.อุดหนุนโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้ลูกหลานได้สืบทอด
ต่อไป 

ที่ท้าการอา้เภอวาปีปทุม 23,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

23,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

23,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

23,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

ที่ท้าการอา้เภอวาปีปทุม เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามไว้ให้ลูกหลานสืบสาน
ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

14.อุดหนุนโครงการจัด
ประเพณีสงกรานต์   

 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้ลูกหลานได้สืบทอด
ต่อไป 

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ 40,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

40,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

40,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

40,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามไว้ให้ลูกหลานสืบสาน
ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

15.โครงการงานบุญ
ปลอดเหล้า 

เพื่อเป็นการท้าบุญดว้ยจิตใจที่
บริสุทธิ์ ผ่องใส  เป็นการลด ละ 
เลิก อบายมุข 

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ 50,000 

งบอบต.หรือ  งบ
อื่น 

50,000 

งบอบต.หรือ   
งบอื่น 

50,000 

งบ อบต.
หรือ  งบอื่น 

50,000 

งบ อบต.
หรือ  งบอื่น 

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ ประชาชนในชุมชนได้ร่วม
ท้าบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ ์

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมด้านการศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16. โครงการเวทีชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบา้นได้แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน 

ชาวบ้านในเขตต้าบลหัว
เรือ 

50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ชาวบ้านในเขต
ต้าบลหัวเรือ 

ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน 

กองสวัสดิการฯ 

17.โครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน 50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ศูนย์ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

มีศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ประจ้าต้าบลหัวเรือ 

กองสวัสดิการฯ 

18.โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 

เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้มี
ความสมัครสมานสามัคคีใน
กลุ่ม 

กลุ่มเยาวชน 200,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

กลุ่มเยาวชน กลุ่มเยาวชนได้มีความสมัคร
สมานสามัคคีในกลุ่ม 

กองสวัสดิการฯ 

19.โครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้
เยาวชนมีรายได้ในช่วงปิด
ภาคเรียน 

กลุ่มเยาวชน 50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

กลุ่มเยาวชน เยาวชนมีรายได้ในช่วงปิดภาค
เรียน 

กองสวัสดิการฯ 

20โครงการวันวิสาขบูชา 
หมู่ที่ 1-21 

เพื่อเป็นการฟื้นฟูสืบสาน
คุณค่าของประเพณีที่
เกี่ยวขอ้งกับศาสนาพุทธ  

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ 50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต้าบลหัวเรือ 

เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามไว้ให้ลูกหลานสืบสานตอ่ไป 

กองสวัสดิการฯ 

21.อุดหนุน.โครงการบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีความตระหนกั
ถึงความส้าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

เด็กและเยาวชนในเขต
ต้าบลหัวเรือ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

 100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีความ
ตระหนักถึงความส้าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษาฯ 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด(หวัเรือเกมส์) 

เพื่อให้เยาวชนได้สนใจการเล่น
กีฬาออกก้าลังกาย 

เยาชนและประชาชนทุก
คนในต้าบลหัวเรือ 

250,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

250,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

250,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

250,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

เยาวชนและ
ประชาชนทุก
คน 

เยาชนและประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

2.โครงการจัดซ้ืออุปกณ์กีฬาให้
ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 21 

เพื่อเยาวชนและประชาชนได้
มีอุปกรณ์การเล่นกีฬาที่ใหม่
และได้มาตรฐาน 

ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัว
เรือ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ทุกหมู่บ้าน เพื่อเยาวชนและประชาชนได้มี
อุปกรณ์กีฬาที่ใหม่และได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 

3.โครงการสนับสนุนกีฬาใน
หมู่บ้าน  ม.1 - 21 

เพื่อเยาวชนและประชาชนหัน
มาสนใจการเล่นกีฬาดีกว่าไป
พึ่งพายาเสพติด 

การแข่งขันกีฬา  หมู ่2 
และหมู่ 3 

10,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

หมู่ที่ 1และ
หมู่ 3 

เยาวชนปละประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

4.โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ

เพื่อเยาวชนและประชาชนหัน
มาสนใจการเล่นกีฬาดีกว่าไป
พึ่งพายาเสพติด 

การแข่งขันกีฬาเยาวชน
จังหวัดมหาสารคาม 

150,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

150,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

150,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

150,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

เยาวชน เยาวชนปละประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

5.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กลุ่ม 5 

เพื่อเยาวชนและประชาชนหัน
มาสนใจการเล่นกีฬาดีกว่าไป
พึ่งพายาเสพติด 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา    
กลุ่ม 5 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

 50,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

กลุ่มเครือข่าย 
กลุ่ม 5 

เยาวชนปละประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้ป็นป่าสมุนไพร 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อรักษาสมดุลย
ธรรมชาติ 

พื้นที่ป่าสาธารณะทุกแห่งใน
ต้าบลหัวเรือ 

100,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

พื้นที่สาธารณะ
ทุกแห่ง 

ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์
ขึ้น 

กองการเกษตร 

2.โครงการปลูกป่าสมุนไพร   

หมู่ 1-21 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่มี
สรรพคุณทางยารักษาโรค
เพื่อน้าไปใช้ 

ป่าสาธารณะทุกแห่งในต้าบลหัว
เรือ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ป่าสาธารณะทุก
แห่ง 

มีพืชสมุนไพรมากขึ้นโดย
ไม่ต้องไปพึ่งยาเคมีภัณฑ์ 

กองการเกษตร 

3.โครงการปลูกป่าดอนปู่ตา
ในต้าบลหัวเรือ 

เพื่ออนุรักษ์และแก้ไข
ปัญหาปา่เส่ือมโทรม 

ดอนปู่ตาในต้าบลหวัเรือทุกแห่ง 200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ดอนปู่ตาทุกแห่ง ป่าสาธารณะได้รับการ
ฟื้นฟูอนุรักษ ์

กองการเกษตร 

4.โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทุกหมู่บา้นในเขต
ต้าบลหัวเรือ 

เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 21 หมู่บ้านในเขตต้าบลหัวเรือ 500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000        
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ         

 

500,000        
งบ อบต. หรือ 

งบอื่นๆ         

 

สถานที่ที่
เหมาะสม 21 
หมู่บ้าน 

มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ส้านักปลัด 

5.โครงการปลูกไผ่ในที่
สาธารณะทุกหมู่บ้านในเขต
ต้าบลหัวเรือ 

เพื่อเป็นอาหารแก่คน และ
ท้าให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ 

21 หมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ 210,000 
งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

 210,000 
งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

210,000 
งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ที่สาธารณะทุก
หมู่บ้าน 

พื้นป่าเกิดความอุดม
สมบูรณ์ 

กองการเกษตร 

 

 

 



 

 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่  พร้อมหาถังขยะไว้หน้าบ้าน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการพัฒนาหนองเลิงบ่อ  เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

หนองเลิงบ่อ 

จ้านวน   50  ไร ่

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

หนองเลิงบ่อ ท้าให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น กองช่าง 

2.โครงการพัฒนาดอนปู่ตา 
ข้าง อบต. 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ดอนปู่ตาข้าง อบต. 300,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ดอนปู่ตา รักษาสมดุลย์ธรรมชาตแิละ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

กองช่าง 

3.โครงการพัฒนาแก่งวังเวิน
เป็นสถานที่ท่องเท่ียว หมู่ที่ 18 

เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว แก่งวังเวิน หมู ่18 1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

แก่งวังเวิน ท้าให้มีแหล่งท่องเท่ียวสร้างรายได้
ให้ชุมชน 

กองช่าง 

4.โครงการจัดให้มีที่ทิ้งขยะ
ระดับต้าบล 

เพื่อจัดท้าเป็นแหล่งแยกขยะ
รีไซเคิล 

1 แห่ง 1,000,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1 แห่ง ท้าให้ชุมชนสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น
รับกวน 

กองช่าง 

5.โครงการจัดให้มีถังขยะหนา้
บ้าน 

เพื่อให้ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง
ง่ายต่อการเกบ็ไปทิ้ง 

ทุกครัวเรือนในต้าบลหัว
เรือ, รร.ในเขตต้าบลหัวเรือ
,ศพด.ทุกแห่งในเขตต้าบล

หัวเรือ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

800,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ถังขยะทุก
ครัวเรือน 

ลดการเผาขยะทา้ให้เกิดภาวะโรค
ร้อน 

ส้านักปลัด 

6.โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะใน
ที่สาธารณะ 

เพื่อจะได้น้าขยะไปทิ้งให้ถูกที ่ ทุกหมู่บ้านในต้าบลหัวเรือ 30,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

 30,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ทุกหมู่บ้าน ประชาชนมีจิตาสา้นึกในการทิ้ง
ขยะ 

ส้านักปลัด 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่  พร้อมหาถังขยะไว้หน้าบ้าน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7.โครงการจัดหารถขนขยะ เพื่อจะได้น้าขยะไปทิ้งให้ถูกที ่ 1 คัน 3,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

3,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

3,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

3,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1 คัน ท้าให้ชุมชนสะอาดปราศจาก
แมลงวันรบกวน 

ส้านักปลัด 

8.โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

เพื่อก้าจัดขยะมูลฝอย เตาเผาขยะทุกหมู่บ้าน
หรือระดับต้าบล 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เตาเผาขยะทุก
หมู่บ้าน 

ก้าจัดขยะให้หมดไปจาก
ชุมชน 

กองช่าง 

9.โครงการก่อสร้างบ่อบ้าบัด
น้้าเสีย  

เพื่อป้องกันน้้าเน่าเสียส่งกลิ่น
เหม็น 

ทุกหมู่บ้านหรือชุมชน
แออัด 

500,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ทุกหมู่บ้าน สามารถน้าน้้าทีบ่้าบัดได้ไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก 

กองช่าง 

10.โครงการหมู่บ้านปลอด
ขยะระดับต้าบล 

เพื่อรณรงค์ให้ต้าบลหัวเรือ
ปลอดจากขยะ 

ทุกหมู่บ้าน 1,000,000 

งบอบต.หรือ
งบอื่นๆ 

 1,000,000 

งบอบตหรืองบ
อื่นๆ 

1,000,000 

งบอบต.หรืองบ
อื่นๆ 

1,000,000 

งบอบต.หรืองบ
อื่นๆ 

21 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองสาธารณสุข 

11.โครงการจัดการขยะแบบ
มีกองร่วม 

เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะ ทุกหมู่บ้าน 50,000งบ
อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 50,000งบอบต.
หรืองบอื่นๆ 

50,000งบอบต.
หรืองบอื่นๆ 

50,000งบอบต.
หรืองบอื่นๆ 

21 หมู่บ้าน ชุมชนน่าอยู ่ กองสาธารณสุข 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพ    การออกก้าลังกาย  การควบคมุโรคติดต่อ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพทกุหมู่บา้นหรือ
ระดับต้าบล 

เพื่อส่งเสริมการออกกา้ลังกาย
และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

21 แห่งหรือที่
สาธารณะระดับ
ต้าบล 1-2 แห่ง 

1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 แห่ง ประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่
ออกกา้ลังกาย 

กองสาธารณสุข 

2.โครงการจัดตั้งศูนย์
สมุนไพรต้าบลหัวเรือ 

เพื่อถ่ายทอดกูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การบ้าบัดรักษาโรค 

 2 แห่ง 600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 2 แห่ง เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปเข้าไป
ศึกษาหรือรักษาแบบยา
สมุนไพร 

กองสาธารณสุข 

3.โครงการจัดหาเครื่อง
ตรวจวัดปริมาณน้้าตาลทุก
หมู่บ้าน 

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้
บริการอยา่งใกล้ชิด 

ทุกหมู่บ้าน 250,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

250,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

250,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

250,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ทุกหมู่บ้าน ประชาชนได้รับการตรวจวัด
ปริมาณน้้าตาลอยา่งทั่วถึงทุก
คน 

กองสาธารณสุข 

4.โครงการป้องกัน
โรคติดต่อและไม่ติดต่อเช่น 
ฉี่หนู    หวัดนก 
ไข้เลือดออก โรคเบาหวาน  

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคทุกชนิด 

ต้าบลหัวเรือ 200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ต้าบลหัวเรือ ประชาชนมีความปลอดภยัจาก
โรคติดต่อ 

กองสาธารณสุข 

5.โครงการจัดตั้งกองทุน
รองเท้าบูท  

เพื่อป้องกันโรคฉี่หนูและอื่นๆ 1 กองทุน 100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

1 กองทุน ประชาชนได้รับการป้องกันที่
ถูกวธิ ี

กองสาธารณสุข 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพ    การออกก้าลังกาย  การควบคมุโรคติดต่อ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6.โครงการจัดตั้งกองทุนเกลือ
ไอโอดีน 

เพื่อป้องกันโรคคอพอก 2 กองทุน(รพ.สต.) 200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

 200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

2 กองทุน(รพ.สต.) ประชาชนได้รับสารไปโอดีน   
อย่างเพียงพอ 

กอง
สาธารณสุข 

7.โครงการจัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประจา้ต้าบล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตา่งๆใน
ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน เช่น  
ค่าจัดชื้อวัสดุ  ค่าวัสดุ
การแพทย์ต่างๆ  เป็นต้น 

อบต.หัวเรือ 550,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

 550,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

550,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

550,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

อบต.หัวเรือ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น  ค่าจัด
ชื้อวัสดุ  ค่าวัสดุการแพทย์
ต่างๆ  เป็นต้น 

ส้านักปลัด 

8.โครงการจัดหาทรายอะเบท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
ทรายอะเบท 

21 หมู่บ้านในเขต
ต้าบลหัวเรือ 

300,000 
งบอบต.หรือ

งบอื่นๆ 

 300,000 งบ
อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 งบ
อบต.หรืองบอื่นๆ 

300,000 งบอบต.
หรืองบอื่นๆ 

จัดซื้อทรายอะเบทให้
ทุกหมู่บ้าน 

ทุกครัวเรือนได้รับ
ทรายอะเบท 

กอง
สาธารณสุข 

9.โครงการจัดซ้ือเครื่องพ่น
หมอกควัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เครื่องพ่นหมอกควัน 

จ้านวน 2 เครื่อง 150,000 
บงอบต.หรือ

งบอื่นๆ 

 150,000 บง
อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 บง
อบต.หรืองบอื่นๆ 

150,000 บงอบต.
หรืองบอื่นๆ 

จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 

มีการจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอก
ควัน จ้านวน 2 เครื่อง 

กอง
สาธารณสุข 

10.โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ออกก้าลังกาย 

21หมู่บ้าน 100,000 
งบอบต.หรือ

งบอื่นๆ 

 100,000 งบ
อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 งบ
อบต.หรืองบอื่นๆ 

100,000 งบอบต.
หรืองบอื่นๆ 

จัดซื้ออุปกรณ์ออก
ก้าลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกก้าลังกาย
ให้แก่21หมู่บา้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการมสีุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในต้าบลหัวเรือ     

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการส่งเสริมการมีสุข
ภาวะที่ดีในต้าบลหวัเรือ 
(สสส.) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สงบสุขในสังคม 

ประชาชนในต้าบลหวั
เรือ 

30,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ประชาชนในต้าบล
หัวเรือ 

ประชาชนเข้าใจกัน
สามารถอยู่รว่มกันอย่าง
มีความสุข 

กองสาธารณสุข 

2.โครงการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพตามหอกระจายข่าว
หรือตัวบุคคล 

เพื่อให้ประชาชนตระหนกั
ถึงสุขภาพร่างกายของ
ตัวเอง 

ประชาชนทุกกลุ่มเสี่ยง 40,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

40,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

40,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

40,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ประชาชนทุกกลุ่ม
เส่ียง 

ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างสม่้าเสมอ 

กองสาธารณสุข 

3.โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนที่เคยเป็น
โรคต่างๆ มาถ่ายทอดให้
กลุ่มเสี่ยงได้รับทราบ 

ประชาชนทุกกลุ่มเสี่ยง 40,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

40,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

40,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

40,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ประชาชนทุกกลุ่ม
เส่ียง 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สามารถหาสธิีป้องกันได ้

กองสาธารณสุข 

4.โครงการนวดแผนไทย        
หมู่ 1-21 

เพื่อให้ความรู้  สร้างความ
ช้านาญฝึกอาชีพใหก้ับ
ประชาชน 

กลุ่มนวดแผนไทย หมู่
ที่ 1- 21 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

กลุ่มนวดแผนไทย 
หมู่ที่ 1- 21 

ประชาชนมีอาชพีเสริม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข 

5.สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่น 

เพื่อเป็นเงินหลักประกัน
สุขภาพในชุมชน 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

200,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

ประชาชนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหม่ 

กองสาธารณสุข 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
แนวทางที่ 1  ให้การดูแลและสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการจัดหารถเข็ญและ
อุปกรณ์ให้ผู้พิการและคนชรา 

เพื่อให้คนพิการและ
คนชราสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

คนพิการและคนชราทุกใน
ต้าบลหัวเรือ 

100,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

คนพิการและ
คนชรา 

คนพิการและคนชรา
เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้
สะดวกขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

2.โครงการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม   เพื่อช่วยเหลือผูย้ากจน
และด้อยโอกาส 

คนชราและผู้ด้อยโอกาส 200,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ากจนได้
บรรเทาความเดือดร้อน 

กองสวัสดิการฯ 

3.โครงการฝึกอาชีพคนพกิาร เพื่อให้คนพิการมีงานท้า
พึ่งตนเองได้ 

คนพิการทุกคนในต้าบลหวั
เรือ 

50,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

คนพิการ ผู้พิการมีงานท้า มีรายได้ อยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 

กองสวัสดิการฯ 

4.โครงการตัดแว่นขยายให้
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทาง
สายตา 

เพื่อให้สามารถอา่น
หนังสือหรือมองได้ชัดเจน
ขึ้น 

คนชราและผู้ด้อยโอกาสทกุ
คนในต้าบลหัวเรือ 

400,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสทุก
คนในต้าบลหัวเรือ 

คนชราสามารถมองเห็นชัด
ขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

5.โครงการวันผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ความส้าคัญกบั
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุทุกคนในต้าบลหวั
เรือ 

100,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ผู้สูงอายุทุกคนใน
ต้าบลหัวเรือ 

ผู้สูงอายุได้รับความเอาใจใส่
จากลูกหลาน 

กองสวัสดิการฯ 

 

 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
แนวทางที่ 1  ให้การดูแลและสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6.โครงการจัดหาผ้าห่ม
ให้กับผู้สูงอายแุละ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากจนและ
ด้อยโอกาส 

คนชราและผู้ด้อยโอกาส 100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากจนได้บรรเทาความ
เดือดร้อน 

กอง
สวัสดิการฯ 

7.โครงการเบี้ยยังชีพ
คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้คนคนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสยังชีพใน
ชีวิตประจ้าวัน 

คนชราและผู้ด้อยโอกาสทกุคน
ในต้าบลหัวเรือ 

2,400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

2,400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

2,400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

2,400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 

คนชรามีรายได้เพิ่มและ 
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

กอง
สวัสดิการฯ 

8.โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือคนพกิารที่ไม่
มีรายได้ 

คนพิการทุกคนในต้าบลหวัเรือ 150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

คนพิการทุกคน คนพิการมีรายได้เพิ่ม
และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

กอง
สวัสดิการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
แนวทางที่ 2  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ต่อเติมบ้านและที่อยู่อาศัยของผูย้ากไร้ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการก่อสร้างบ้านผู้
ยากไร้ 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้มีที่อยู่อาศัย 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 
งบ อบต. หรอื งบอืน่ๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสได้มทีี่อยู่
อาศัยและอยู่ในสงัคม
อย่างมีความสขุ 

กอง
ช่าง 

2.โครงการซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้ 

เพื่อให้ผู้ยากไร้มโีอกาสอยูแ่บบ
ไม่ล้าบาก 

บ้านผู้ยากไร้ทีเ่คยได้รับ
การก่อสร้างมาแล้ว 

50,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบอื่นๆ 

บ้านผู้ยากไร้ที่เคยได้ 

รับการก่อสร้างมาแล้ว 

ผู้ยากไร้ได้รับการเอาใจใส่
จากสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

กอง
ช่าง 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสตัว์ 
แนวทางที่ 1   สนับสนุนและส่งเสริมกลุม่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  และการผันน้้าด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.ส่งเสริมการบริหารจัดการ
โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อให้กลุ่มสามารถดา้เนิน
กิจการไปด้วยด ี

โรงปุ๋ยอินทรีย์ต้าบลหัวเรือ 100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

โรงปุ๋ยอินทรีย ์ ประชาชนในต้าบลหวัเรือมีปุ๋ย
อินทรีย์ใช้แทนปุ๋ยเคม ี

กองการเกษตร 

2.โครงการขยายโรงปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพให้รองรับ
ระบบแยกขยะ 

เพื่อจัดแยกขยะมาท้าปุ๋ย
อินทรีย ์

โรงปุ๋ยอินทรีย์ต้าบลหัวเรือ 600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

600,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

โรงปุ๋ยอินทรีย ์ ท้าให้มีการแยกขยะประหยัด
ต้นทุนการผลิต 

กองการเกษตร 

3.โครงการส่งเสริมกลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ   

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหัน
มาท้าปุ๋ยหมักใช้เองและ
จ้าหน่าย 

กลุ่มปุ๋ยอินทรยี์ต้าบลหวัเรือ  ทกุ
หมู่บ้าน 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

กลุ่มปุ๋ย
อินทรีย ์

ประชาชนมีปุ๋ยชวีภาพใช้เอง
และจ้าหนา่ยในราคาถูก 

กองการเกษตร 

4.โครงการส่งเสริมการปลูก
ยางพารา 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
นอกเหนือจากการท้านา 

พื้นที่กองบุคคลและที่สาธารณะใน
ต้าบลหัวเรือ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

พื้นที่กอง
บุคคลและที่
สาธารณะ 

ประชาชนมีความรายได้จาก
การท้าสวนยางพารา 

กองการเกษตร 

5.โครงการสูบน้้าด้วย
พลังงานไฟฟ้า  

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใน
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ล้าน้้าเสียวระยะทาง  500  เมตร 3,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

3,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

3,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

3,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ล้าน้้าเสียว
ระยะทาง  
500  เมตร 

ประชาชนมีน้้าในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองการเกษตร 

 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสตัว์ 
แนวทางที่ 2   จัดหาพันธุ์ข้าวหรือพืชเศรษฐกิจมาสนับสนุนให้เกษตรกรได้ปลูกและจัดท้าแปลงสาธติทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมลูค่าของสินค้า 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1.โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต
น้้ามันไบโอดีเซล 

เพื่อน้าเมล็ดสบู่ด้ามาผลิต
น้้ามันดีเซล 

ปลูกพืชสบู่ด้า  500 ไร่ 1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ปลูกพืชสบู่ด้า  
500 ไร่ 

ประชาชนมีรายได้จากการจ้าหน่าย
พืชสบู่ด้าและมีน้า้มันราคาถูกใช ้

กองการเกษตร 

2.โครงการจัดท้าแปลงสาธิต
การเกษตรโนนบ้านเก่า 

เพื่อพัฒนาพืชและไม้
เศรษฐกิจมาทดลองปลูก 

แปลงเกษตรโนนบ้านเก่า 500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

แปลงเกษตร
โนนบ้านเก่า 

ประชาชนจะได้รับต้นไม้หรือพืช
เศรษฐกิจราคาถูกหรือฟร ี

กองการเกษตร 

3.โครงการหมู่บ้านอนุรักษ์
การเลี้ยงโคกระบืออย่าง
ยั่งยืน 

เพื่ออนุรักษ์ควายไว้ในการไถ
นาและใช้มูลท้าปุย๋ 

ภายในต้าบลหัวเรือ 100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1 กลุ่ม ประชาชนมีรายได้  มีงานท้า  ไม่
ว่างงาน 

กองการเกษตร 

4.ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าว
พันธุ์ดีปลอดสารพษิ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับพันธุ์
ข้าที่มีคุณภาพ 

พันธุ์ข้าวจา้วและข้าว
เหนียว 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

พันธุ์ข้าวจา้ว
และข้าว
เหนียว 

ประชาชนมีพันธุข์้าวไว้ปลูกเองในปี
ต่อไป 

กองการเกษตร 

5.ส่งเสริมกลุ่มผลิตโคขุน
จากพอ่พันธุย์ุโรป (ชาร์โล
เล่ย์) 

เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค
เนื้อสร้างรายได้ 

ภายในต้าบลหัวเรือ 50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1  กลุ่ม เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ กองการเกษตร 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสตัว์ 
แนวทางที่ 3  การป้องกันโรคพืชและป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นๆ การอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้้า 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการอบรมการจัดท้า
แผนการด้าเนินงานของอาสาปศุ
สัตว์ 

เพื่อวางแผนการด้าเนินงาน
ฉีดวัคซีนหรืองานต่างๆ 

อาสาสมัครปศุสัตว์ใน
ต้าบลหัวเรือ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

อาสาสมัครปศุ
สัตว์ 

สัตว์ไม่เป็นโรคระบาด กอง
การเกษตร 

2.โครงการอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครเกี่ยวกับปศุสัตว ์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ใหก้ับ
อาสาสมัครปศุสัตว ์

อาสาสมัครปศุสัตว์ใน
ต้าบลหัวเรือ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

อาสาสมัครปศุ
สัตว์ 

อาสาสมัครมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
การเกษตร 

3.โครงการปล่อยสัตว์น้้าและ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว ์

เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้า้ที่หายาก
และให้สัตว์น้้าได้ขยายพันธุ์
ในฤดูวางไข่ 

ที่นาและแหล่งน้้า
สาธารณะในต้าบล

เรือ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ที่นาและแหล่ง
น้้าสาธารณะ 

สัตว์น้้ามีจ้านวนเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การเกษตร 

4.โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดต่อจากสัตว ์ 

เพื่อใช้ในกิจการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคเกี่ยวกับสัตว ์

ส้านักงานปศุสัตว์
อ้าเภอวาปีปทุม 

40,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

40,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

40,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

40,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ส้านักงานปศุ
สัตว์อ้าเภอวาปี
ปทุม 

ป้องกันโรคระบาดในสัตว์
ได้ทันเวลา 

กอง
การเกษตร 

5.โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

อาสาสมัครปศุสัตว์ใน
ต้าบลหัวเรือ 

45,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

45,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

45,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

45,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

อาสาสมัครปศุ
สัตว์ 

สุนัขไม่ติดเชื้อโรคพิษสุนัข
บ้า 

กอง
การเกษตร 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสตัว์ 
แนวทางที่ 3  การป้องกันโรคพืชและป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นๆ การอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้้า 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6. โครงการผลิตลูกโคคุณภาพ
โดยการผสมเทียม 

เพื่อให้ได้ลูกโคที่มีคุณภาพด ี อาสาสมัครปศุสัตว์ใน
ต้าบลหัวเรือ 

25,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

25,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

25,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

25,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

อาสาสมัครปศุ
สัตว์ 

ลูกโคมีคุณภาพด ี กองการเกษตร 

7. โครงการศึกษาดูงานด้าน
ปศุสัตว์ 

เพื่ออาสาปศุสัตว์ได้มีความรู้
เพิ่มขึ้น  และนา้มาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

อาสาสมัครปศุสัตว์ใน
ต้าบลหัวเรือ 

45,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

45,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

45,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

45,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

อาสาสมัครปศุ
สัตว์ 

อาสาปศุสัตว์ได้มีความรู้
เพิ่มขึ้น  และนา้มาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

กองการเกษตร 

8. อุดหนุนโครงการประกวด
สัตว์(เมืองต้นแบบการผลิตโค
เนื้อ) 

เพื่ออุดหนุโครงการประกวด
สัตว์(เมืองต้นแบบการผลิตโค
เนื้อ) 

สนง.ปศอ.วาปีปทุม 45,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

45,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

45,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

45,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

สนง.ปศอ.วาปี
ปทุม 

อุดหนุโครงการประกวด
สัตว์(เมืองต้นแบบการ
ผลิตโคเนื้อ) 

กองการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการมีกองรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานหรอื
ทรัพย์สินของ อบต.ทกุแห่ง 

เพื่อปรับปรุงให้อาการ
ส้านักงานเป็นสัดกองมากขึ้น 

อาคารส้านักงาน และ
อาคารอื่นที่เป็นทรัพย์สิน
ของ อบต. 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ทรัพย์สินของ 
อบต. 

ประชาชนมา
ติดต่อราชการ
สะดวกมากขึ้น 

ส้านักปลัด 

2.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะ
ผู้บริหาร ส.อบต. พนกังาน และพนักงาน
จ้าง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏบิัติงาน 

บุคลากรใน อบต.และ
บุคคลที่ ผู้บริหาร
เห็นสมควร 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

บุคลากรใน 
อบต.และบุคคล
ที่ ผู้บริหาร
เห็นสมควร 

บุคลากรที่เข้า
อบรมมีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น 

ส้านักปลัด 

3.โครงการศึกษาต่อปริญญาตรีและ
ปริญญาโทของคณะผู้บริหาร         ส.
อบต.  พนกังานกองต้าบลและพนกังาน
จ้าง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏบิัติ
หน้าที่และพัฒนาขีด
ความสามารถมาปรับใช้ใน
หน้าที่การงาน 

บุคลากรใน อบต.ที่มี
คุณสมบัติพอ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

400,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

บุคลากรใน 
อบต.ที่มี
คุณสมบัติพอ 

เพิ่มศักยภาพ
ในการท้างาน
และมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 

4.โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและขอทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

เวทีประชาคมต้าบลหวัเรือ 100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

เวทีประชาคม
ต้าบลหัวเรือ 

ประชาชนได้
แสดงความ
คิดเห็นและ
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

ส้านักปลัด 

5.โครงการจัดท้าบอร์ดประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ประชาชนได้มา
ตรวจสอบข้อมูลขา่วสาร 

หน้า อบต.หัวเรือ 20,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

หน้า อบต.หัวเรือ มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
ใน อบต.เพิ่ม
มากขึ้น 

ส้านักปลัด 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการมีกองรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6.โครงการอบรม
เสริมสร้างจริยธรรมให้กับ
พนักงานกองต้าบล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏบิัติ
หน้าที่และพัฒนาขีด
ความสามารถมาปรับใช้ใน
หน้าที่การงาน 

บุคลากรใน อบต.หวัเรือ 20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

บุคลากรใน อบต.
หัวเรือ 

พนักงานมีวินยัในการ
ท้างานและมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 

7.โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันส้าคัญของ
ชาต ิ

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อชาติ  และ
พระมหากษัตริย ์

ข้าราชการและประชาชน
ทั่วไปในต้าบลหัวเรือ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไปใน
ต้าบลหัวเรือ 

ข้าราชการและ
ประชาชนมีความ
จงรักภักดีมากขึ้น 

ส้านักปลัด 

8.โครงการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารประจา้
หมู่บ้าน  

เพื่อให้ประชาชนได้มา
ตรวจสอบข้อมูลขา่วสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทุก
หมู่บ้าน  21  หมู่บา้น 

420,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

420,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

420,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

420,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ส้านักปลัด 

9.โครงการติดตั้งป้าย
สัญญาณจราจร 

เพื่อให้ประชาชนเคารพกฎ
จราจรในชุมชน 

ถนนทุกสายในต้าบลหัว
เรือ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ถนนทุกสาย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ส้านักปลัด 



 

 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการมีกองรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10.โครงการจัดรถประชาสัมพันธ์
พร้อมเครื่องขยายเสียง 

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานต่าง ๆ ที ่อบต.
เห็นสมควร 

รถประชาสัมพันธ ์1 คัน 50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.
หรืองบ
อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

รถประชาสัมพันธ ์
1 คัน 

ประชาชนรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ ์

ส้านักปลัด 

11.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการท้างานให้สะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ
โน๊ตบุค   

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,00
0 

งบ อบต.
หรืองบ
อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และโน๊ตบุค   

การท้างานเสร็จลุล่วงตามเวลา
ที่ก้าหนด 

ส้านักปลัด 

12. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ส้าหรับผู้นา้ชุมชน /
กลุ่มอาชีพ/อสม. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏบิัติงาน 

ผู้น้าชุมชน บุคคลที่
คณะผู้บริหาร
เห็นสมควร 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

 500,00
0 

งบ อบต.
หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

500,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ผู้น้าชุมชน ทั้ง 21 
หมู่บ้านบุคคลที่
คณะผู้บริหาร
เห็นสมควร 

ผู้ ที่เข้าอบรมมีความรู้
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

ส้านักปลัด 

 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 2  การบริการสาธารณะอื่นๆ  และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือผู้ประสบภัย 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ

เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน
เมื่อเกิดอุบัติภัย 

1 ศูนย์  ประจ้าตา้บล 300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1 ศูนย์  
ประจ้าต้าบล 

มีการประสานงานทันทีที่เกิด
อุบัติภัย 

ส้านักปลัด 

2.จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
ประจ้าศูนย์ผู้ประสบภัยฯ 

เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

1 ชุด 150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

150,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1 ชุด ผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันเวลา 

ส้านักปลัด 

3.โครงการจัดหารถยนตก์อง
กองช่าง 

เพื่อใช้ในกิจการและงาน
บริการทั่วไปในต้าบลหวัเรือ 

รถยนต์กองกลาง 1 คัน 1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

1,000,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

รถยนต์
กองกลาง 1 
คัน 

สามารถใช้งานในการบริการ
ด้านต่างๆได้สะดวกรวดเร็ว 

ส้านักปลัด/กอง
ช่าง 

4.โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชน 

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนทั่วไป 

เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ 
และวันอื่นๆที่ได้รับค้าสั่ง 

100,000 

งบ อบต. หรือ 
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

เทศกาลทุก
เทศกาล 

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภยั 

ส้านักปลัด 

5.โครงการฝึกอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่ออบรม และให้ความรู้แก่
เยาวชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลุ่มเยาวชน 100,000 

งบ อบต. หรือ 
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

กลุ่มเยาวชน เยาวชนได้รับความรู้เกีย่วกบั
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส้านักปลัด 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 2  การบริการสาธารณะอื่นๆ  และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือผู้ประสบภัย   

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการควบคุมไฟป่า 

เพื่อเพิ่มทักษะและแนว
ทางการป้องกันไฟปา่หรือ
การก่อเหตุของบุคคล 

จ้านวน  50  คน 100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

จ้านวน  50  คน ป้องกันการเกิดอัคคีภยั
และแนวทางป้องกันไฟ
ป่า 

ส้านักปลัด 

7.โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
อบต. ให้กับสถาบันที่เป็น
กลาง 

เพื่อประเมินการให้บริการ
ของพนักงานใน อบต. 

ประชาชนในต้าบลหวัเรือ 50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ประชาชนในต้าบล
หัวเรือ 

สามารถปรับปรุงการ
ให้บริการในกองที่
บกพร่อง 

ส้านักปลัด 

8.โครงการจัดหาน้้ามัน
เช้ือเพลิงและสารหล่อลื่น 

เพื่อใช้กับเครื่องยนต์  
เครื่องจักร ในส้านักงาน 
อบต. 

น้้ามันดีเซล  น้้ามันเบนซิน 
สารหล่อลื่น  

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

200,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

น้้ามันดีเซล  
น้้ามันเบนซิน สาร
หล่อลื่น 

สามารถใช้งานในการ
บริการด้านต่างๆได้
สะดวกรวดเร็ว 

ส้านักปลัด 

9.โครงการช่วยเหลือผู้ปว่ย
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 

เพื่อสนับสนุนหน่วย
ช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์ผู้ติด
เช้ือ HIV 

ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
ช่วยเหลือผู้ปว่ยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIVอ้าเภอวาปีปทุม 

 20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

อ้าเภอวาปีปทุม มีการรณรงค์และการ
ช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส ์

ส้านักปลัด 

10.อุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 

อ้าเภอวาปีปทุม 20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

อ้าเภอวาปีปทุม จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 

ส้านักปลัด 

 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที ่2  การบริการสาธารณะอื่นๆ  และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือผู้ประสบภัย 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11.โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการ
ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ท้องถิ่น 

ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

ท้องถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม 

สามารถปรับปรุงการ
ให้บริการในกองที่บกพร่อง 

ส้านักปลัด 

12.โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุผู้ประสบสา
ธารณภัย 

เพื่อสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย  ผู้ด้อยโอกาส 

ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
มหาสารคาม 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

สนง.เหล่า
กาชาด จ.
มหาสารคาม 

สามารถใช้งานในการบริการ
ด้านต่างๆได้สะดวกรวดเร็ว 

ส้านักปลัด 

13.โครงการจัดท้าแผน
ชุมชนต้าบลหัวเรือ 

เพื่อให้ประชาชนได้
เสนอความคิดเห็นในสิ่ง
ที่ต้องการ  

ประชาคม 21 หมู่บ้าน 21,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

21,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

21,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

21,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

21 หมู่บ้าน ได้รับทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ส้านักปลัด 

14.โครงการก่อสร้างอาคาร
รักษาพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติและอาคารศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ ณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เพื่อสนับสนุนการ
ก่อสร้างอาคาร
รักษาพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

ส้านักงานจังหวัดมหาสารคาม 20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

20,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

สนง.จ. 
มหาสารคาม 

เพื่อบ้ารุงศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง
ให้ทันสมัย 

ส้านักปลัด 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 2  การบริการสาธารณะอื่นๆ  และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือผู้ประสบภัย 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15.โครงการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อสนับสนุนการควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนระดับตา้บล 
2 แห่ง 

100,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

รพ.สต. 2 แห่ง สามารถปรับปรุงการ
ให้บริการในกองที่
บกพร่อง 

ส้านักปลัด 

16.อุดหนุนโครงการบุญเบิก
ฟ้าและกาชาดจังหวัด
มหาสารคาม 

เพื่อสนับสนุนงาน
ประเพณ ี

ที่ท้าการอา้เภอวาปีปทุม 10,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

10,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

ที่ท้าการอา้เภอ
วาปีปทุม 

ส่งเสริมประเพณีให้
ลูกหลานได้สืบทอด
ต่อไป 

ส้านักปลัด 

17.โครงการประกวด
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง
ระดับต้าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนา
หมู่บ้านให้สะอาดน่าอยู ่

ทั้งหมด  21 หมูบ่้าน 210,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

210,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

210,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

210,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ทั้งหมด  21 
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ส้านักปลัด 

18.โครงการประกวด
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง
ระดับอ้าเภอ  

เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนา
หมู่บ้านให้สะอาดน่าอยู ่

จ้านวน 1 หมูบ่้าน 30,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

30,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

จ้านวน 1 
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ส้านักปลัด 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 2  การบริการสาธารณะอื่นๆ  และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือผู้ประสบภัย 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19.โครงการด้าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์และกลไกการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามนโยบายรัฐบาล 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ้าเภอวาปีปทุม 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

50,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ศ.ป้องกันและ
ปราบปราม อ.
วาปีปทุม 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล 

ส้านักปลัด 

20.โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองกองท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร อปท.ระดับ
อ้าเภอ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ
อ้าเภอ 1 แห่ง 

22,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

22,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

22,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

22,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับ
อ้าเภอ 1 แห่ง 

อปท.ทุกแห่งในพื้นที่มี
สถานที่กลางหรือศูนย์
ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง
ที่ทันสมัยและชัดเจน 

ส้านักปลัด 

21.โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อสนับสนุนการจัดกจิกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

อปท.ทุกแห่ง 50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

อปท.ทุกแห่ง อปท.ทุกแห่งได้ท้า
กิจกรรมร่วมกันในวัน
ท้องถิ่นไทย 

ส้านักปลัด 

22.อุดหนุนโครงการ
ทางเลือกใหม่ใส่ใจสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทยต้าบล
หัวเรือ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการทางเลือกใหม่ใส่ใจ
สุขภาพดว้ยการแพทย์แผน
ไทยต้าบลหัวเรือ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลบ้านวังปทุม 

30,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

รพ.สต.บ้านวัง
ปทุม 

เพื่อให้สุขภาพของ
ชุมชนต้าบลหัวเรือมี
สุขภาพที่ด ี

ส้านักปลัด 

23.อุดหนุนกลุ่มสตรีใน
ต้าบลหัวเรือ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับกลุ่มสตรีในต้าบลหวั
เรือ 

กลุ่มสตรีต้าบลหัวเรือ 20,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

20,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

กลุ่มสตรีต้าบล
หัวเรือ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับกลุ่มสตรีในต้าบล
หัวเรือ 

ส้านักปลัด 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 2  การบริการสาธารณะอื่นๆ  และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือผู้ประสบภัย 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24.อุดหนุนโครงการชาวตา้บล
หัวเรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กาย ใจ เพื่อห่างไกลโรค 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการชาวต้าบลหัวเรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กาย ใจ เพื่อห่างไกลโรค 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตา้บลบ้านชาด

ใหญ่ 

30,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

30,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

รพ.สต.บ้านชาด
ใหญ่ 

เพื่อให้สุขภาพของ
ชุมชนต้าบลหัวเรือมี
สุขภาพที่ด ี

ส้านักปลัด 

25. อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนต้าบล
หัวเรือ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ต้าบลหัวเรือ 

อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานชุมชนต้าบลหัว

เรือ 

315,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

315,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

315,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

315,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

อสม. ต้าบลหวัเรือ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนต้าบลหัวเรือ 

ส้านักปลัด 

26.อุดหนุนโครงการสืบสาน
ประเพณีออนซอนกลองยาว
ชาววาป ี

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

อ้าเภอวาปีปทุม 50,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

50,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

อ้าเภอวาปีปทุม นักเรียนได้มีสื่อการ
เรียนที่ทันสมัย 

ส้านักปลัด 

27.โครงการกิจกรรมบริจาค
โลหิต 

เพื่ออุดหนุนกิจกรรม
บริจาคโลหิต 

อ้าเภอวาปีปทุม 3,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

3,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

3,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

3,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

อ้าเภอวาปีปทุม อุดหนุนกิจกรรมบริจาค
โลหิต 

ส้านักปลัด 

28 . โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
มหาสารคาม 

เพื่อป้องกันยาเสพติด 
การบ้าบัดฟื้นฟูและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้
เสพและผู้ติดยาเสพติด 

ศูนย์อ้านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดมหาสารคาม 

25,000 
งบ อบต.หรือ

งบอื่นๆ 

25,000 
งบ อบต.

หรืองบอื่นๆ 

25,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

25,000 
งบ อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 ป้องกันยาเสพติด การ
บ้าบัดฟื้นฟแูละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เสพ
และผู้ติดยาเสพติด 

ส้านักปลัด 

 

 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 2  การบริการสาธารณะอื่นๆ  และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือผู้ประสบภัย 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29. การประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้น้า
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาความรู ้และเพิ่ม
ศักยภาพของกรรมการ
หมู่บ้านหรือผู้นา้ชุมชน 

กรรมการหมู่บ้าน/ผู้นา้
ชุมชน ในเขตต้าบลหัว
เรือ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

300,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

กรรมการ
หมู่บ้าน/ผู้น้า
ชุมชน 

พัฒนาความรู้ และเพิ่ม
ศักยภาพของกรรมการ
หมู่บ้านหรือผู้นา้ชุมชน 

ส้านักปลัด 

30.โครงการท้าใบอนุญาต
ขับขี่สัญจร 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้
มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
จราจรเพิ่มขึ้น 

ในเขตต้าบลหัวเรือ 150,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

150,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

150,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

150,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ในเขตต้าบลหัว
เรือ 

ประชาชนในชุมชนได้มี
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
จราจรเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 

31.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว (ชุด
เครื่องเสียง) 

เพื่อซ่อมบ้ารุง และซ่อมแซม
หอกระจายขา่วทกุหมู่บา้น 

21 ชุมชน 210,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

210,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

210,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

210,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

21 ชุมชน ซ่อมบ้ารุง และซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวทุกหมูบ่้าน 

ส้านักปลัด 

32.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้
ทบทวนวิชาความรู้ที่เคย
ฝึกอบรมมาแลว้ 

อปพร. จ้านวน 4 รุ่น 500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

500,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

อปพร. จ้านวน 4 
รุ่น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้และทักษะการ
ป้องกันและบรรเทาธารณะ
ภัย 

ส้านักปลัด 

33.โครงการจัดชื้อรถส่งน้้า เพื่อให้บริการด้านน้า้ดื่มกับ
ประชาชนในชุมชน 

1 คัน 2,000,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

2,000,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

2,000,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

2,000,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

1 คัน ประชาชนในชุมชนได้รับ
บริการน้้าดื่ม 

ส้านักปลัด 

 

 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 2  การบริการสาธารณะอื่นๆ  และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือผู้ประสบภัย 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้
รถใช้ถนนจากปัญหาเมา
แล้วขับ 

เพื่อลดการสูญเสียในชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนนจากปญัหาเมาแล้ว
ขับ 

ส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภยั
จังหวัดมหาสารคาม 

6,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

6,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

6,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

6,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

ส้านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธาณ
ภัยจังหวัด
มหาสารคาม 

ปะชาชน นกัเรียน และ
นักศึกษา ปฏิบัติตามกฏ
จราจร และมจีิตส้านึก
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยเกิดกับตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

ส้านักปลัด 

35.โครงการอาสาสมัคร
ต้ารวจชุมชนป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามาช่วยเหลือ
สนับสนุนกิจการงานของ
ต้ารวจ และมีกองร่วมใน
การป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม 

สถานีต้ารวจภูธรวาปี
ปทุม 

55,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

55,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

55,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

55,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

สถานีต้ารวจภูธร
วาปีปทุม 

เพื่อลดปัญหาการเกิด
อาชญากรรม และยา
เสพติด การทะเลาะ
วิวาท ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ส้านักปลัด 

36.โครงการอุดหนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต้าบลหัวเรือ 

(ออมวันละบาท) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ในการด้าเนินโครงการ
ออมวันละบาท 

สมาชิกกลุ่ม ในต้าบล
หัวเรือ 

100,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

21 ชุมชน ในเขต
ต้าบลหัวเรือ 

ทุกคนในชุมชนได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ มากขึ้น 

กองสวัสดิการ ฯ 

37.โครงการจัดท้าระบบ
เวปไซต์ของ อบต.หัวเรือ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท้าเวปไซต์ 

เพื่อเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ข่าวสารงานต่างๆ 

100,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

 100,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

เวปไซต์ ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็น
ปัจจุบัน 

ส้านักปลัด 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 2  การบริการสาธารณะอื่นๆ  และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือผู้ประสบภัย 

 
 

 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38.โครงการเข้าร่วมพิธี
สวนสนาม อปพร. 

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะในการ
เดินทางเข้าร่วมพิธีสวนสนามของ อป
พร. 

อปพร.ต้าบลหวัเรือ 55,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

 55,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

55,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

55,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

อปพร.ต้าบล
หัวเรือ 

เป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะในการเดิน
ทางเข้าร่วมพิธีสวนสนามของ อปพร. 

ส้านักปลัด 

39.สงเคราะห์ผู้ประสบสา
ธารณภัยในต้าบลหัวเรือ 

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือจัด
ชื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ้าเป็นสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยในต้าบลหัวเรือ 

ผู้ประสบภัยในต้าบลหัว
เรือ 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

 200,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

ผู้ประสบภัย
ในต้าบลหัว
เรือ 

เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือจัดชื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ้าเป็นสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยในต้าบลหัวเรือ 

ส้านักปลัด 

40.ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม
นายกองค์การบริหารกองต้าบล หรือ
สมาชิก อบต. 

นายก อบต.หรือ ส.อบต. 200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

 200,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

200,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

นายก อบต.
หรือ ส.อบต. 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม
นายกองค์การบริหารกองต้าบล หรือ
สมาชิก อบต. 

ส้านักปลัด 

41.โครงการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันสา้คัญ
ต่างๆหรือกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ 

กิจกรรมต่างๆ 100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

 100,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

กิจกรรม
ต่างๆ 

เป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิวัน
พ่อแห่งชาติ วันส้าคัญต่างๆหรือ
กิจกรรมตามหนังสือสั่งการ 

ส้านักปลัด 



 

 

บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารกองต าบลหัวเรือ     อ าเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
แนวทางที่ 2  การบริการสาธารณะอื่นๆ  และให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือผู้ประสบภัย 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42.โครงการจัดซ้ือถัง
ดับเพลิงแบบสะพาย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อถังดับเพลิงแบบ
สะพาย 

เพื่อใช้ในกรณีเกิดเพลิง
ไหม้และรถดับเพลิงไม่
สามารถเข้าไปได้ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

 100,000 

งบ อบต.หรือ
งบอื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.หรืองบ
อื่นๆ 

100,000 

งบ อบต.
หรืองบอื่นๆ 

ถังดับเพลิงแบบ
สะพาย 

จัดซื้อถังดับเพลิงแบบ
สะพาย 

ส้านักปลัด ฯ 

43.โครงการจัดซ้ือเครื่อง
แต่งกาย อปพร.และกอง
งานอื่นๆ 

 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเครื่องแต่งกาย อป
พร.และกองงานอื่นๆ 

 

เพื่อให้เกิดระเบียบเป็น
แนวปฏบิัติเดียวกัน 

300,000 งบ
อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 300,000 
งบอบต.หรือ

งบอื่นๆ 

300,000 งบ
อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

300,000 
งบอบต.

หรืองบอื่นๆ 

ชุดเครื่องแบบ  กลุ่มคณะมีการแต่งกาย
ที่เป็นแบบเดียวกัน 

ส้านักปลัดฯ 

44.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการทา้งาน
ของกลุ่มอาชีพ 

 

 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีความรู้
ความเข้าใจในการท้าบัญชี
และการบริหารจัดการ
กลุ่ม 

มีการจัดการอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ 

100,000 งบ
อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

 100,000 
งบอบต.หรือ

งบอื่นๆ 

100,000 งบ
อบต.หรืองบ

อื่นๆ 

100,000 
งบอบต.

หรืองบอื่นๆ 

การฝึกอบรมให้
ความรุ้ 

กลุ่มอาชีพมีความรู้
ความเข้าใจในการท้า
บัญชีและการบริหาร
จัดการกลุ่ม 

ส้านักปลัดฯ 

55.โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ ์ข่าวสาร 
อบต. ป้าย cut out 

เพื่อเป็นการก่อสร้าง , 
จัดท้าป้ายcut out ขนาด
ใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารจาก อบต.หวัเรือ 

ก่อสร้างป้ายcut out 300,000  

งบอบต.หรืองบ
อื่นๆ 

 300,000  

งบอบต.หรือ
งบอื่นๆ 

300,000  

งบอบต.หรืองบ
อื่นๆ 

300,000  

งบอบต.
หรืองบอื่นๆ 

เป็นการเผยแพร่
ข่าวสาร 

เป็นการแสดงออกถึง
การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

ส้านักปลัด/
กองช่าง 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาส่ีปี ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

ยุทธศาสตร ์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 พ.ศ.2564 รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  ก่อสรา้งปรับปรุง    ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน ไหล่
ทาง  ทางเท้า ร่องระบายน้ า ปรับปรุงภมูิทัศน์ 
1.2  ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจ าเป็น ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  

ปรับปรุง ขยายเขต  ไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ  

 
92 

 
158 

 
28,900,000 

 
65,550,000 

 
92 

 
158 

 
30,865,000 

 
97,550,000 

 
92 

 
158 

 
30,865,000 

 
97,550,000 

 
92 

 
158 

 
30,865,000 

 
97,550,000 

 
368 

 
632 

 
123,460,000 

 
358,200,000 

รวม 250 94,450,000 250 128,415,000 250 128,415,000 250 128,415,000 1,000 481,660,000 
     2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 
2.2 การส่งเสริมการออมและฝึกอาชีพเสริม และสินค้าโอ
ทอป 

 
36 

 
6 

 
1,300,000 

 
3,560,000 

 
36 

 
6 

 
3,143,000 

 
6,550,000 

 
36 

 
6 

 
3,143,000 

 
6,550,000 

 
36 

 
6 

 
3,143,000 

 
6,550,000 

 
144 

 
24 

 
10,729,000 

 
23,210,000 

รวม 42 4,860,000 42 9,693,000 42 9,693,000 42 9,693,000 168 33,939,000 
     3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน  า 
 3.1 ขุด  เจาะบ่อบาดาล  ขุดลอก  ขยายแหล่งน้ าธรรมชาติ
หรือที่สาธารณะให้ลึก  กวา้ง  ให้มปีริมาณน้ าเพียงพอต่อการเกษตรและ
ปศุสัตว์  
 3.2  การรักษาแหล่งน้ าให้สะอาด  ลอ้มรั้วที่สาธารณะไม่ให้
สัตว์เล้ียงลงน้ าท าให้น้ าเสีย 

 
76 

 
4 

 
20,200,000 

 
800,000 

 
76 

 
4 

 
63,200,000 

 
1,400,000 

 
76 

 
4 

 
63,200,000 

 
1,400,000 

 
76 

 
4 

 
63,200,000 

 
1,400,000 

 
304 

 
16 

 
 

209,800,000 
5,000,000 

รวม 80 20,800,000 80 64,600,000 80 64,600,000 80 64,600,000 320 214,800,00
0 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาส่ีปี ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 พ.ศ.2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

     4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  
นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ พัฒนาคุณภาพเด็กกอ่น
วัยเรียน  เยาวชน  ประชาชนทกุคนในชุมชน 
4.2 ส่งเสริมด้านการศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

          4.3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนนัทนาการ 

 
 

14 
 

21 
 

5 

 
 

5,986,000 
 

549,000 
 

600,000 

 
 

14 
 

21 
 

5 

 
 

8,986,000 
 

1,549,000 
 

1,060,000 

 
 

14 
 

21 
 

5 

 
 

8,986,000 
 

1,549,000 
 

1,060,000 

 
 

14 
 

21 
 

5 

 
 

8,986,000 
 

1,549,000 
 

1,060,000 

 
 

56 
 

84 
 

20 

 
 

32,944,000 
 

5,196,000 
 

3,780,000 
รวม 40 7,135,000 40 11,595,00

0 
40 11,595,00

0 
40 11,595,00

0 
160 41,920,000 

      5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 5.1 การปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เป็นป่าสมุนไพร 
 5.2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ
และรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่หรือจัดหาถังขยะหนา้บ้าน 

 
5 
 

11 

 
100,000 

 
1,630,000 

 
5 
 

11 

 
900,000 

 
8,630,000 

 
5 
 

11 

 
900,000 

 
8,630,000 

 
5 
 

11 

 
900,000 

 
8,630,000 

 
20 

 
44 

 
2,800,000 

 
27,520,000 

รวม 16 1,730,000 16 9,530,000 16 9,530,000 16 9,530,000 64 30,320,000 
       6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 6.1 การส่งเสริมสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การควบคุมโรคติดต่อ 
 6.2 ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในต าบลหวัเรือ 

 
10 
5 

 
1,400,000 
200,000 

 
10 
5 

 
3,400,000 
360,000 

 
10 
5 

 
3,400,000 
360,000 

 
10 
5 

 
3,400,000 
360,000 

 
40 
20 

 
11,600,000 
1,280,000 

 
รวม 15 1,600,000 15 3,760,000 15 3,760,000 15 3,760,000 60 12,880,000 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาส่ีปี ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร ์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 พ.ศ.2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 
 7.1 การดูแลและสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 7.2 ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ต่อเติม บ้านและที่อยูอ่าศัยของผู้ยากไร ้

 
8 
 

2 

 
2,500,000 

 
150,000 

 
8 
 

2 

 
3,500,000 

 
150,000 

 
8 
 

2 

 
3,500,000 

 
150,000 

 
8 
 

2 

 
3,500,000 

 
150,000 

 
29 

 
8 

 
13,000,000 

 
600,000 

รวม 10 2,650,000 10 3,650,000 10 3,650,000 10 3,650,000 40 13,600,000 

     8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
 8.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  ชวีภาพและ 
การผันน้ าพลังงานไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 
 8.2 จัดหาพันธุ์ขา้วหรอืพืชเศรษฐกิจมาสนับสนุน 
ให้เกษตรกรได้ปลูกและจัดท าแปลงสาธติทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า 
 8.3 ป้องกันโรคพืชและป้องกันการระบาดของเช้ือไข้หวัดนก
และสัตว์อื่น การอนุรกัษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

 
5 
 

5 
 

8 

 
2,300,000 

 
900,000 

 
500,000 

 
5 
 

5 
 

8 

 
4,300,000 

 
2,250,000 

 
2,620,000 

 
5 
 

5 
 

8 

 
4,300,000 

 
2,250,000 

 
2,620,000 

 
5 
 

5 
 

8 

 
4,300,000 

 
2,250,000 

 
2,620,000 

 
17 

 
18 

 
26 

 
15,200,000 

 
7,650,000 

 
8,360,000 

รวม 18 3,700,000 18 9,170,000 18 9,170,000 18 9,170,000 72 31,210,000 

    9) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
9.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

           9.2  การบริการสาธารณะอื่นๆ และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

 
12 
 

55 

 
1,810,000 

 
5,680,000 

 
12 
 

55 

 
2,810,000 

 
7,680,000 

 
12 
 

55 

 
2,810,000 

 
7,680,000 

 
12 
 

55 

 
2,810,000 

 
7,680,000 

 
43 

 
196 

 
10,240,000 

 
28,720,000 

รวม 38 7,490,000 38 10,490,000 38 10,490,000 38 10,490,000 239 38,960,000 

รวมทั งสิ น 538 144,415,000 538 250,903,000 538 250,903,000 538 250,903,000 2,152 897,124,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาส่ีปี ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 



บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ 

 งบประมาณ พ.ศ. 
หน่วยงานที่ขอ

ประสาน 
กรอบการประสานโครงการ ฯ 2562 2563 2564 

 

2565 รวม 

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (บาท) ( บาท ) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 1,000,000 1,000,000  1,000,000 
 

1,000,000 4,000,000 อบต.หัวเรือ /อบจ.มค. เป็นโครงการพัฒนาซึ่งอยู่ในอ านาจ 

  
บ้านดอนเม็กป่าแถม ต าบลหัวเรือ - บ้าน
ต าแย ต าบลโพธิ์ชัย       

 

 
  หน้าท่ีของ อบจ. 

  
 

       

 
    

  
 

       
 

    

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเช่ือมระหว่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 4,000,000 
อบต.หัวเรือ / อบต.โพธ์ิ

ชัย/อบจ.มค. เป็นโครงการ อปท. ตั้งแต่ 2 แห่ง 

  บ้านยาง ต.หัวเรือ  - บ้านแก่นท้าว ต.โพธ์ิชัย        

 
  ขึ้นไปไดร้ับประโยชน์ 

  
 

       

 
    

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเช่ือมระหว่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 4,000,000 
อบต.หัวเรือ / อบต.โพธิ์

ชัย/อบจ.มค. เป็นโครงการ อปท. ตั้งแต่ 2 แห่ง 

  
บ้านโคก ต.หัวเรือ - บ้านเหล่าก้างปลา ต.โพธิ์
ชัย       

 

 
  ขึ้นไปไดร้ับประโยชน์ 

           

 
    

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเช่ือมระหว่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 4,000,000 
อบต.หัวเรือ / อบต.
หนองไผ่/อบจ.มค. เป็นโครงการ อปท. ตั้งแต่ 2 แห่ง 

  บ้านชาดน้อย ต.หัวเรือ  - อบต.หนองไผ ่
  

   

 
  ขึ้นไปไดร้ับประโยชน์ 

                 



 
 

ที ่ โครงการ 

 งบประมาณ พ.ศ. 
หน่วยงานที่
ขอประสาน 

กรอบการประสาน
โครงการ ฯ 

2561 2562 2563 
 

2564 รวม 

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (บาท) ( บาท ) 
5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเช่ือมระหว่าง 

บ้านดอนกอก ต.หัวเรือ - ต.หนองไผ ่
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 อบต.หัวเรือ / 

อบต.หนองไผ ่
อบจ.มค. 

เป็นโครงการ อปท. ตั้งแต่ 
2 แห่ง ขึ้นไปได้รับ
ประโยชน ์

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเช่ือมระหว่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
 

1,000,000 4,000,000 

อบต.หัวเรือ /      
อบต.หนองคู/

อบจ.มค. 
เป็นโครงการ อปท. ตั้งแต่ 
2 แห่ง 

  บ้านกุดอ้อ - ต าบลหนองค ู          
 

ขึ้นไปไดร้ับประโยชน์ 
                 

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเช่ือระหว่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
 

1,000,000 4,000,000 

อบต.หัวเรือ / 
อบต.ดงยาง/

อบจ.มค. 
เป็นโครงการ อปท. ตั้งแต่ 
2 แห่ง 

  บ้านกุดอ้อ – บ้านหนองผง  ต.ดงยาง            ขึ้นไปไดร้ับประโยชน์ 
                 

8 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากปากทางนา
ฝาย  20,000,000 20,000,000 20,000,000 

 

20,000,000 80,000,000 
อบต.หัวเรือ / 

อบจ.มค. 
เป็นโครงการพัฒนาซึ่งอยู่
ในอ านาจ 

  ถึง  บ้านไก่เฒ่า            หน้าท่ีของ อบจ. 

9 โครงการขุดลอกสระ เนื้อที ่ประมาณ 5 ไร ่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 

 
 

1,000,000 4,000,000 

อบจ.มค/กรม
ชลประทาน/
กรมทรัพยากร

น้ า 
เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่
ส่งผลต่อ 

  เพื่อการเกษตรส าหรับคนในชุมชน หมู่ที่ 10       
 

    
การพัฒนาระดับจังหวัด 
และใช้งบ 

  
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม       

 
    ประมาณจ านวนมาก 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 9 โครงการ 28,000,000 28,000,000 28,000,000 

 
 

28,000,000 112,000,000 

อบจ.มค/
อปท.

ใกล้เคียง 
 

บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม 

 



 



ส่วนที่  6 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาส่ีปีไปปฏิบัติ 

 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ  28  ได้ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานขึ้นช่วยในการติดตามและ
ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม  โดยการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะท าให้การติดตาม
และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของ
โครงการเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
     6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ประกอบด้วย 
    (1)  นายประเพียร      ปัดถาดี  ประธานสภาอบต.   กรรมการ 
  (2)  นายเภา         อนุชาด สมาชิกสภาอบต.    กรรมการ 

(3)  นายสวิล         เหง่าง่า สมาชิกสภาอบต.    กรรมการ 
(4)  นายเสกสรร        อันสุวรรณ์ ประชาคมต าบล    กรรมการ 
(5)  นายส ารวย          อินธแิสง ประชาคมต าบล    กรรมการ 

  (6)  ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 16หัวหน้าส่วนราชการ   กรรมการ 
  (7)  ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวกุดอ้อ หัวหน้าส่วนราชการ   กรรมการ 
  (8)  นายบุญตา    ทองพา ปลัดอบต.    กรรมการ 
  (9)  นายเชิดชาย  จ่าพา    ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
  (10) นายประเทือง เกณฑ์มา ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 (11) นายบุญส่ง     ปัดส าราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 (12) นายทนงศักดิ์   ดงงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 

 



 
     6.2  วิธีการติดตามและประเมินผล 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้  จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยังยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  
ดังนั้นในขั้นต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง  
อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาส่ีปี 
 การติดตาม  (Monitoring) 
  การติดตามนั้น  จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผน
สามปี  ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น  Gant  Chart  ที่
จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการ
ในช่วงใด  ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผล
การด าเนินงาน 

การประเมินผล  (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standard  Criteria)  และ

ตัวชี้วัด  (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  ใน  2  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
ประกอบด้วย  7  เกณฑ์  22  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 1.  เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย  (Achievement) 
       เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ  กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร  2  ส่วน  คือ  
ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ  ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวางอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  อาจเป็นทุกไตรมาส  หรือผลการด าเนินงานประจ าปี
สัมฤทธิผล  รวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  2  
ประการ  คือ 
      ผลผลิต  (Outputs)  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ 
       1)  ผลผลิตในภาพรวม  (Overall  Outputs)  เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรในสายตาของ
สมาชิกขององค์กรและประชาชนผู้รับบริการ  การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร  (Dynamic)  
และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 
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      2)  ผลผลิตระดับปฏิบัติการ  (Operation  Outputs)  เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดับ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคนระดับการบริการต่อ
หน่วยเวลา  สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน  สถานภาพทางการเงิน  สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทน  (Non - performing  loan)  คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ  ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององค์กร  การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 
 2.  เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
      ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  4  ประการคือ 
      1)  การเข้าถึง  เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้
ได้รับบริการสาธารณะ 

2)  การจัดสรรทรัพยากร  พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน 
3)  การกระจายผลประโยชน์  เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทน 

ให้แก่สมาชิกในสังคม 
      4)  ความเสมอภาค  เน้นความเป็นธรรมเพ่ือให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับ
บริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ  ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
 3.  เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
      ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ 
      1)  สมรรถนะของหน่วยงาน  เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
      2)  ความทั่วถึงและเพียงพอ  พิจารณาถึงความครอบคลุม  ความเพียงพอ  และความครบถ้วนของ
การให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 

3)  ความถี่ในการให้บริการ  เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อ 
ภารกิจนั้นหรือไม่ 
      4)  ประสิทธิภาพการให้บริการ  เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่ 
รวดเร็ว  ทันเวลา  มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม  ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้
เป็นแนวทาง 
 4.  เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
      ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ 
      1)  พันธกิจต่อสังคม  เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคมพิจารณาได้จาก 
วิสัยทัศน์  นโยบาย  แผนงานของหน่วยงาน 

2)  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
3)  การให้หลักประกันความเสี่ยง  เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้หลักประกันว่าประชาชนผู้ 

รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงาน  หากมีความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
      4)  การยอมรับข้อผิดพลาด  เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน  ที่จะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการบริการหรือการปฏิบัติงาน 
 5.  เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
      ประกอบด้วยชี้วัดที่ส าคัญ  4  ประการ  คือ 
 
 



      1)  การก าหนดประเด็นปัญหา  การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมี
การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
      2)  การรับฟังความคิดเห็น  เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนผู้รับบริการ 
      3)  มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
      4)  ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  การให้
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อ
ปัญหา 
   6.  เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
      ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ประการ  คือ 
       1)  ระดับความพึงพอใจ  เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเก่ียวข้องกับ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
      2)  การยอมรับหรือคัดค้าน  เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ  นโยบายของหน่วยงานซึ่ง
พิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน  เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
 7.  เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
      ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  2  ประการ  คือ 
      1)  ผลกระทบภายนอก  เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจาก
การด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่  โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่เกิดขึ้น  เช่น  การ 
ก่อสร้างถนนขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 
      2)  ต้นทุนทางสังคม  เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม   (Multiple  criteria  and  
indicators)  และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ด าเนินงานในภาพรวม  เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผลและ
การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกุล่มเป้าหมาย  ส าหรับค่าตัวแปร  (Attributes)  อาจ 
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  8  เกณฑ์  ด้วยกันคือ 
 1.  เกณฑ์ความก้าวหน้า  (Progress) 
 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  การประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
หรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  
ประการ  คือ 
      1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  (Outputs)  ของ 
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ  ความยาวของถนนที่สร้างได้  จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร  สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง  เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
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      2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย  จึง 
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว  ทั้งกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมเสริม  ในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์  
เดือน  ไตรมาส  หรือระยะของโครงการ  (Phase) 
      3)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ  ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ  ได้แก่  งบประมาณที่ใช้ไป  งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน  เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ  และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา  ในรูปของคน - วัน   (Man - 
day)  หรือ  คน - เดือน  (Man - month) 
      4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่า  ได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ  โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา  และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 
 2.  เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
 การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้  กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน  
ทรัพยากรที่ใช่นอกจากงบประมาณแล้ว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่
ใช้ไปในการด าเนินงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ 
      1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ 
โครงการ  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  สมประโยชน์  ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
      2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ  
ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว  ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการด าเนินโครงการ  และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนิน 
กิจกรรม  และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
      3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ  จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน  จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในแต่ละปี  จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
      4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  อาทิ  การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ  การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการ  คิด
เป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
 3.  เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
 การประเมินประสิทธิผล  เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพะด้าน  โดยดูจากผลลัพธ์
จากการด าเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด  
4  ประการ  คือ 
      1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ 
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย  อาทิ  การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
      2)  ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม  โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จ 
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มากน้อยเพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมสามารถส าเร็จ
มากน้อยเพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมไอย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก  
จ านวนประชากร  ความถ่ี  ระดับและกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ  วางแผนและติดตามผล 
      3)  ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ 
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
      4)  ความเสี่ยงของโครงการ  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ 
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
 4.  เกณฑ์ผลกระทบ  (Impacts) 
 เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม  เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง  (Intended  impacts)  และผลกระทบที่
ไม่ได้มุ่งหวัง  (Unintended  impacts)  ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  
ประการ  คือ 
      1)  คุณภาพชีวิต  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย  อาทิ  รายได้  ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานท า  สุขอนามัยสภาพแวดล้อมของ 
ครัวเรือน  ชุมชน  โดยสมารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี  หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
      2)  ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ  (Scale)  ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง  
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการ  นโยบาย  ผลประโยชน์ของโครงการ  ความพึงพอใจในการรับบริการ
และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
      3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ  อาทิ  สัดส่วนของครัวเรือนที่
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม  จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากขึ้น 
 5.  เกณฑ์ความสอดคล้อง  (Relevance) 
 เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
หรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง  
ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า  แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่
เป็นจริงได้หรือไม่  ประกอบด้วยตัวชี้วัดส าคัญ  3  ประการ  คือ 
      1)  ประเด็นปัญหาหลัก  ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
ทั้งท่ีได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข  รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน  
ตามความรุนแรงของปัญหา 
      2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา  ซึ่ง
เป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ  และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
      3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ 
 



ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  อาทิ  ค าร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  หรือได้รับความ 
เสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชากรเป้าหมาย 
 6.  เกณฑ์ความย่ังยืน  (Sustainbility) 
 เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง  โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรม
ว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ  ความสามารถในการเลี้ยงตัวเอง
ได้  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามรถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
3  ประการ  คือ 
      1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  (Economic  viability)  เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ  อาทิ  จ านวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ภาระผูกพัน  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้  แหล่งสนับสนุนงบประมาณ  ปริมาณงบประมาณ  หรือเงินทุนหมุนเวียน  
จ านวน  และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
      2)  สมรรถนะด้านสถาบัน  (Institutional  capacity)  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงาน
ในการบริหารโครงการ  การพัฒนาองค์กรประชาชน  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ระดับการมี 
ส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนงานและบริหารโครงการ  และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
      3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล  เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง
ตัวเอง  โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี  ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ  กล่าวคือ  การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ  การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย  การขยาย
ก าลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง  ได้แก่  การขยายพ้ืนที่โครงการ  การขยายเครือข่าย
โครงการและการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity) 
 เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  (Social  equity)  โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ  โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม  ความเสมอภาค  ความทั่วถึง  ในการรับบริการ  การจัดสรรคุณค่า  (values)  และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ประการ  คือ 
      1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่ม
ย่อย  ในสังคม  อาทิ  ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน  การ
จัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง  มาตรการลดผลกระทบทางสังคม  ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ จัด
ให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
      2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ  ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ  หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ  (Gender  discrimination)  หรือไม่  โดยสามารถพิจารณา
เรื่องความเท่าเทียมในโอกาส  บทบาทระหว่างหญิง/ชาย  การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
 8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  (Externalities) 
 เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า  การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม  หรือชุมชน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 
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      1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลจากการ
ด าเนินโครงการ  โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้าน 
 

สิ่งแวดล้อม  (Environmental  Impact  Assessment - EIA)  ในช่วงก่อนท าโครงการ  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่
ผู้เสียหาย  เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม  และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้
ด าเนินโครงการ 
      2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ  ในลักษณะของผลกระทบภายนอก  (Externalities)  ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบ  ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม  (Social  costs)  ที่ต้องเสียไป  อาทิ  พ้ืนที่
การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
      3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ  การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การ
สูญเสียโครงสร้าง  แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ความ
เชื่อ  ความเอ้ืออาทร  ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซึ่งครอบคลุมมิติ  
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  มิติด้านการบริหารจัดการ  มิติด้านทรัพยากร  และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  เกณฑ์และ
ตัวชี้วัด  จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ในลักษณะที่เป็นพลวัตร  ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ  เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ซึ่งในทางปฏิบัติ  
จ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ  โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็น
ตัวชี้วัดรวม  (Composit  indicators)  ของแต่ละโครงการต่อไป 
     7.3  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามประเมินผลโครงการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ  1  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  
ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


