
- 52 - 
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องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ท่ี 1 จ านวน 5 จุด 
1. จากบ้านนาย
อังคาร ประดิษฐ์ ถึง 
นานายทองสา จันทร 
ปักเสา คอร. ขนาด 8 
ม. จ านวน 10 ต้น 
พร้อมพาดสาย 50 
ต.มม. จ านวน 2 สาย 

100,000 100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 
 
 
 
  

100,000 เขตไฟฟ้า ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ท่ี 1 จ านวน 5 จุด 
2. จากบ้านนายทวี 
ปะสาวะพา ถึง นา
นายประสิทธิ์ 
พรมวรรณ์ 
ปักเสา คอร. ขนาด 8 
ม. จ านวน 10 ต้น 
พร้อมพาดสาย 50 
ต.มม. จ านวน 2 สาย 

100,000 100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 
 
 
 
  

100,000 เขตไฟฟ้า ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ท่ี 1 จ านวน 5 จุด 
3. จากบ้านนาย
อังคาร ประดิษฐ์ ถึง 
นานายทองด า อินตา 
ปักเสา คอร. ขนาด 8 
ม. จ านวน 10 ต้น 
พร้อมพาดสาย 50 
ต.มม. จ านวน 2 สาย 

100,000 100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 
 
 
 
  

100,000 เขตไฟฟ้า ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ท่ี 1 จ านวน 5 จุด 
4. จากบ้านนาย
อังคาร ประดิษฐ์ ถึง 
นานางชนนิยม มีไธ
สง ปักเสา คอร. 
ขนาด 8 ม. จ านวน 
10 ต้น พร้อมพาด
สาย 50 ต.มม. 
จ านวน 2 สาย 

100,000 100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 
 
 
 
  

100,000 เขตไฟฟ้า ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



- 56 - 
 

                                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ท่ี 1 จ านวน 5 จุด 
5. จากบ้านนาย
อังคาร ประดิษฐ์ ถึง 
นานายสมจิตร บุญสุ
ระ ปักเสา คอร. 
ขนาด 8 ม. จ านวน 
10 ต้น พร้อมพาด
สาย 50 ต.มม. 
จ านวน 2 สาย 

- - 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 

- เขตไฟฟ้า ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ที่ 1 ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมพาดสาย
อลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 25 
ต.มม.  จ านวน 
13 จุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

3  โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ที่ 1 กว้าง 0.40 
ม. ยาว 600 ม. ลึก 
0.40 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้ า 

- การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการปรับปรุง
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
ลูกรัง/หินคลุก 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 1 จากที่นา
นายปัญญา นา
ควัน ถึงคลอง
อีสานเขียว กว้าง 
5 ม. ยาว 1,755 
ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. 

261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 ถนนดิน - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 

 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค  

หมู่ที่  1 จากบ้าน    
นายสีดา ลิมไธสง             
ถึง บ้านนายทวี 
ประสาวะภา กว้าง 
0.40 ม. ยาว 600 
ม. ลึก 0.40 ม.  
 

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ร่องระบาย
น้ า 

- การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ได ้

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  

- เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าทิ้งภายในหมูบ่้าน
ถูกสุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค  

หมู่ที่  1 จากบ้าน    
นางนิว ขอนส ี            
ถึง บ้านนางเครือวัน 
ค ารอด กวา้ง 0.40 ม. 
ยาว 400 ม. ลึก 0.40 
ม. 

246,000 246,000 246,000 24,000 246,000 ร่องระบายน้ า - การระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมูบ่้านถกู
สุขลักษณะ 
- สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคได้ 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ที ่1 จากที่นา
นายปัญญา นา
ควัน ถึงคลอง
อีสานเขียว ระยะ
ความยาว 1,000 
ม. 

226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 เขตไฟฟ้า - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  

- เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าทิ้งภายในหมูบ่้าน
ถูกสุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ปอ้งกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ที่  1จากบา้นนาง
จ าปา นาพวั ถึงวัดโพธิ์
ชัย กว้าง 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.60 ม.  
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร่องระบายน้ า - การระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมูบ่้านถกู
สุขลักษณะ 
- สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคได้ 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

 - เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ที่  1 จากบ้าน
นางแฉล้ม ลิ้มไธสง  
ถึง บ้านนางบุญ
จันทร์   ปะทาเส 
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
100 ม. ลึก 0.60 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบาย
น้ า 

-ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้าน
ถูกสุขลักษณะ 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพ่ือให้
ประชาชน  มี
การสัญจร ไป
มาสะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 1 จากบ้าน
นางอัจฉรา ทอง
ทิพย์ ถึง นาง
ซ้อน วันเพ็ญ 
กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา 
0.15 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน 
คสล. 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- เพ่ือให้
ประชาชน  มี
การสัญจร ไป
มาสะดวกขึ้น 
 

หมู่ที ่ 1 จากบ้าน
นางจ าปา นาพัว 
ถึง บ้านนาย
อังคาร ประดิษฐ์ 
กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา 
0.15 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน 
คสล. 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 

 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 1 จากบ้าน 
อ.ระพิพรรณ อัน
ไชยบุญ ถึงแยก
ศาลาประชาคม 
กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา 
0.15 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการปรับปรุงถนน
ดิน 

- เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

หมู่ที ่1 จากบ้าน
นางคูณทาทอง ถึง 
นานายรพิพรรณ 
อันไชยบุญ 
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดิน - ประชาชน  มี
การสญัจร ไปมา
สะดวกขึ้น 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

หมู่ที ่1 จากบ้าน
นายที ปะสาวะภา 
ถึง บ้านหนองแต้ ต.
หนองแดงกว้าง 5 
ม. ยาว 4,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนนดิน - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการขุดลอก
หนองศาลา  

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ  

หมู่ที่ 1 กว้าง 80 
ม. ยาว 110 ม. 
ลึก 2.00 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หนอง
ศาลาที่มี
การขุด
ลอก 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ

อุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการขุดลอกคลอง
อีสานเขียว พร้อม
ก่อสร้างฝายน้ าล้น 

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ  

หมู่ที่ 1 จุดที่นานาย
ไชยวัน ประสาวะ
พา กว้าง 20 ม. 
ยาว 1,000 ม. ลึก 
2.50 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 1,000,000 คลองอีสาน
เขียวท่ีมี
การขุดลอก 

- ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างรอบหมู่บ้าน 

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ที่ 2 ติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมพาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 
ขนาด 25 ต.มม. 
จ านวน 1 สาย จ านวน 
13 จุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

- ประชาชน  มกีาร
สัญจร ไปมา
สะดวกขึ้น 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า  

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ที่ 2 ตามถนนทาง
การเกษตร เสา คอร. 
ขนาด 8 ม.  จ านวน 
10 ต้น พร้อมพาดสาย
อลูมิเนียม ขนาด 50 
ต.มม. จ านวน 2 สาย 
ระยะความยาว 800 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้าแรง
ต่ า 

- ประชาชน  มกีาร
สัญจร ไปมา
สะดวกขึ้น 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า  

- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ที่ 2 ตามถนนทาง
การเกษตร เสา คอร. 
ขนาด 8 ม.  จ านวน 
10 ต้น พร้อมพาดสาย
อลูมิเนียม ขนาด 50 
ต.มม. จ านวน 2 สาย 
ระยะความยาว 800 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้าแรง
ต่ า 

- ประชาชน  มกีาร
สัญจร ไปมา
สะดวกขึ้น 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

20 โครงการปรับปรุง
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
ลูกรัง/หินคลุก 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ที ่2 ตามถนน
ทางการเกษตร 
กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 
เฉลี่ย 0.15 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนดิน - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียง
และล าโพงประจ า
หมู่บ้าน 

- เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ทราบขอ้มูล
อย่างทัว่ถึง 

หมู่ที ่2  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่อง
ขยายเสียง 

- ประชาชน
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

22 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเพ่ือ
การเกษตร 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 2 จากนานาย 
กมล ประสาวะเถ 
ถึง คลองอีสาน
เขียว กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.60 
ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดิน - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



- 78 - 
 

                                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 2 จากหอ
ประปา ถึงบ้าน
นายไสว  เวียงแก 
ระยะความยาว 
300 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เขตไฟฟ้า - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

24 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาย
พาดดับ 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในตอน
กลางคืน 

หมู่ 2 จากหัว
สะพาน ถึง
โรงเรียนปอพาน
หนองโน ระยะ
ความยาว 1,000 
ม.  

226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในตอน

กลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 2 จากบ้านนาย
เฉลา ปะตาทะกา  
ถึงบ้านนายทอง
เลี้ยง อันช านาญ 
กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 
ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน 
คสล. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 2 จากบ้าน
นายสยาม คุณ
สง่า  ถึงหนอง
หาน กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน 
คสล. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

27 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ที่ 2 ต่อจากจุด
เดิม กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 200 ม. ลึก 
0.60 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้ า 

- การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

28 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนนลูกรัง 

- เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

หมู่ 2 จากคลอง
อีสานเขียว ถึง นา
นาย 
ทองลา ปุยละเทมิ 
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.30 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง - ประชาชน  มี
การสญัจร ไปมา
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 

                         

แบบ ผ 02 
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                                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

29 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 2 จากบ้าน
นายสยาม คุณ
สง่า ถึง หนอง
หาร ระยะความ
ยาว 600 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 2 จากบ้าน
นายค าเสร็จ ด า
พลงาม  ถึงหนอง
สิม กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน 
คสล. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

31 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 2 จากสนาม
กีฬา ถึง บ้านนาง 
สุกัญญา น้อย
เสนา ระยะความ
ยาว 600 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

32 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 2 จากบ้าน
นางอุบล เวียงแก 
ถึง หอถังประปา
สามแยก ระยะ
ความยาว 600 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้นในเวลา
กลางคืน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 2 จากหลังวัด
โพธิ์ชัย  ถึงหนอง
สิม กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน 
คสล. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

34 โครงการขุดลอก
หนองหารและ
คลองอีสานเขียว  

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 2 จากสะพาน
ข้ามระหว่างบ้านปอ
พานหนองโน ถึง
ห้วยล าพังชูและ
คลองอีสานเขียว 
กว้าง  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองหาร
และคลอง
อีสาน
เขียวที่มี
การขุด
ลอก 

-เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า

ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

35 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 3 จากหน้า
วัดบูรพา หนอง
โน ถึงบ้านนาย
ถวิล ขอนสี 
จ านวน 13 จุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้นในเวลา
กลางคืน 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

36 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 3 จากดอนปู่
ตา ถึง นานางลี 
ประทุมชูระยะ
ความยาว 700 
ม. 

158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้นในเวลา
กลางคืน 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



- 92 - 
 

                                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

37 โครงการปรับปรุง
ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 3 จากบ้านนาง
สีทา ปะสาวะเท ถึง 
สระหนองโพธิ์ กว้าง 
4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนดิน - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

38 โครงการซ่อมแซม
ระบบประตูน้ าล้น
ห้วยล าพังชู 

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 3 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระบบ
ประตูน้ า
ล้นห้วย
ล าพังชู 

-เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า

ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 



- 94 - 
 

                                         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

39 โครงการขุดลอก
ฝายน้ าล้นห้วย
หนองข้ีหนู  

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 3 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ าล้น
ห้วยหนอง
ขี้หนู 

-เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า

ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

40 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 3 จากบ้านนาย
สอน ภูบัวดวง ถึง 
บ้านนางล าไย ปะ
สาวะเท กว้าง 0.40 
ม. ยาว 600 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.40 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้ า 

- ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้าน
ถูกสุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

41 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 

-  เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

หมู่ 3 กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง -ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

42 โครงการขยายเขต
ถนนสองข้างทาง 
(ถนน คสล.) 

-  เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

หมู่ 3 จากหน้าวัด
ถึง ห้วยล าพังชูกว้าง 
4 ม. ยาว 100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. -ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

43 โครงการยา้ย 
ซ่อมแซมระบบสูบน้ า
หอสูงด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ของระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

-  เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 
 

หมู่ 3  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบสบูน้ า ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

44 โครงการขุดลอก
สระหนองโพธิ์  

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 3 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สระหนอง
โพธิ์ที่มี
การขุด
ลอก 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ

อุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

45 โครงการบุกเบิก
ถนนดิน รอบท่ี
สาธารณะของ
หมู่บ้าน พร้อมลง
ลูกรัง 

-   เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
  
 

หมู่ 3 กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.50 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



- 101 - 
 

                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

46 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 3 จากบ้าน
นายถนอม เล็ก
เจ็ค ถึง บ้านนาย
สมจิตร ปะสาวะ
เท ระยะความ
ยาว 600 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้นในเวลา
กลางคืน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

47  โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นายสอน ภูบัวดวง 
ถึง บ้านนางรุน 
เฮียงโฮม กว้าง 
0.60 ม. ยาว 200 
ม. ลึก 0.60 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้ า 

- การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถกู
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

48 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 3 จากหน้า
โรงเรียนปอพาน
พิทยาคมฯ ถึง 
บ้านนางเพลินพิศ 
ปะสาวะโท ระยะ
ความยาว 600 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้นในเวลา
กลางคืน 

 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 3 กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.30 
ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

50 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 3 ระยะความ
ยาว 500 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้นในเวลา
กลางคืน 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

51 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 4 จากวัด
บ้านโนนแร่ ถึง 
หนองคูใหญ่ 
ระยะความยาว 
1,000 ม. 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

หมู่ 4 จากบ้านโนน
แร่ ถึง บ้าน
ขอนแก่นน้อย กว้าง 
4 ม. ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน คสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

53 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น  

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ  

หมู่ที่ 4 จุดที่นานาย
สัมฤทธ์ิ เจรญิสว่าง 
กว้าง 4 ม. ยาว 13 
ม. สูง 1.50 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

54 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 4 จากบ้าน
นายเพ็ง ปะสาวะ
กา ถึง บ้านนาย
ยง จ าปาแก้ว 
ระยะความยาว 
1,000 ม. 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 4 จากบ้าน
นางจุรัง ทะสูง 
ถึง บ้านหนองโน 
หมู่ที่ 15 กว้าง 3 
ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

313,800 313,800 313,800 313,800 313,800 ถนน 
คสล. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

56 โครงการขุดลอกล า
ห้วยแล้ง 

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 4 กว้าง 12 ม. 
ยาว 1,000 ม. ลึก 
2.00 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ล าห้วย
แล้งที่มี
การขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

57 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ  

หมู่ที่ 4 คุ้มบ้าน
น้อยขนาด Ø 6 
นิ้วลึก 42 ม. 
จ านวน 1 บ่อ 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 บ่อบาดาล ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ

อุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

58 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 4 จุดที่นา
นายทองเพชร 
ทวยแก้ว กว้าง 4 
ม. ยาว 16 ม. สูง 
1.80 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ

อุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

59 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ า  

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ  

หมู่ที่ 4 จากล า
ห้วยแล้ง ถึงจุดที่
นานายเฉลิมชัย   
โคฮาด กว้าง 4 
ม. ยาว 161 ม. 
สูง 1.80 ม. 

149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 ฝายกั้นน้ า ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ

อุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

60 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 4 จากบ้านนาย
สมัย สโีนนสูง ถึง 
บ้านนายวิทวัฒน์ 
ประโคทัง กว้าง 
0.40 ม. ยาว 600 
ม. หนาเฉลีย่ 0.40 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้ า 

- ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้าน
ถูกสุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

61 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินบนคูห้วย
แล้ง 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 4 จากนานาง
หนูพิศ เปรมปรี 
ถึง หนองคูใหญ่ 
ทั้งสองข้าง กว้าง 
3 ม. ยาว 1,000 
ม. สูง 1.50 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนดิน  - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

62 โครงการปรับปรุง
ผิวถนนภายใน
หมู่บ้าน 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 4 กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. สูง 
0.10 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผิวถนน
ภายใน
หมู่บ้าน  

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

63 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 4 จากนานาย
ทองม้วน เพียร
สิงห์ ถึง นานาย
หงวย นามสง 
กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.50 ม.  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดิน - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

64 โครงการถมร่อง
ระบายน้ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 4 จุดบ้าน
นายบุญหลาย 
เทียบไชย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร่อง
ระบายน้ า
ทีม่ีการถม 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

65 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 4 จากหลัก 5 
ถึง นานายหนูกัน 
เทยีบชัยกว้าง 4 
ม. ยาว 500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.30 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดิน
ลูกรัง 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

66 โครงการขยายเขต
ประปา 

- เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอ 
 

หมู่ 4 จากบ้าน
นายช่วง  โม่งชู  
ถึงทางไปบ้าน
ขอนแก่นน้อย 
ระยะความยาว 
500 ม.  

200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 เขต
ประปา 
 

ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

67 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 4 จากสี่แยก
บ้านนายสัน ภูบัว
ดวง ถึงบ้านนางจูรัง 
เทียบสา 
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.60 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -รางระบาย
น้ า 
 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

68 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 4 จากสี่แยก
บ้านนายแดง เทียบ
ฤทธิ์ ถึงบ้านนายก า
พล มะลโิค 
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.60 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รางระบาย
น้ า 

การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

69 โครงการขยายเขต
ประปา 

- เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอ 
 

หมู่ 4 จากหน้า
วัดสหพัฒนาราม  
ถึงหนองคูใหญ่ 
ระยะความยาว 
500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขต
ประปา 
 

-ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

70 โครงการขยายเขต
ประปา 

- เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอ 
 

หมู่ 4 จากถนน
ใหญ่  ถึงนานาย
พจจรัญ กลม
ละคร 
ระยะความยาว 
500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขต
ประปา 
 

-ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

71 โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ า  

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ  

หมู่ที่ 4   
 จุดนานายบุญมี 
พรมวรรณ์  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝายกั้นน้ า ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

72 โครงการขุดลอกหนอง
คูใหญ ่ 

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ  

หมู่ที่ 4   
 จุดนานายบุญมี 
พรมวรรณ์  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองคูใหญ่
ที่มีการขุด
ลอก 

- ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

73 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 5 จากบ้าน
นายสุคิด ปะตา
ทะโย ถึง ที่นา
นายประเสริฐ ปะ
ตาทะโย ระยะ
ความยาว 500 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

74 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 5 จากบ้าน
นางบุญหลาย 
แสงจันทร์ ถึง ที่
นา  นางกฤษณา 
ปะตาทะโย ระยะ
ความยาว 500 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

75 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 5 จาก
ถนนลาดยาง ถึง 
ที่นานางล าไย        
ปุราถาเน ระยะ
ความยาว 500 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

76 โครงการขุดลอก
หนองกุดหลวง 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ  

หมู่ที่ 5 กว้าง 20 
ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 1.50 ม. 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองกุด
หลวงที่มี
การขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

77 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 5 จาก
ถนนลาดยาง ถึง 
ไร่นายทองย้อย     
นาราษฎร์ กว้าง 
4 ม. ยาว 500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.60 
ม.  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดิน - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

78 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 
 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ  

หมู่ที่ 5 จุดที่นา
นายประเสริฐ 
ประตาทะโย 
กว้าง 4 ม. ยาว 
16 ม. สูง 1.80 
ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

79 โครงการปรับปรุง
พ้ืนผิวถนนคอนกรีต
รอบ ๆ หมู่บ้าน 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 5 กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 พ้ืนผิว
ถนน
คอนกรีต 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

80 โครงการบุกเบิก
ถนนดินพร้อมลงหิน
ลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

หมู่ 5 จากบ้าน
นายสมร ปุรา
ถาเน ถึง นานาง
จันทร์ ลุนส าโรง 
กว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.60 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดิน
ลูกรัง 

การสัญจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

81 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ที่ 5 จากบ้าน
นางสร้อย วงค์ค า 
ถึง ถนนลาดยาง 
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.60 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -ร่องระบาย
น้ า 
 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

82 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

หมู่ 5 จากบ้าน
นายช านิ ปะตา
ทะยัง ถึงไร่นาย
ทองย้อย      นา
ราษฎร์ กว้าง 4 
ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนดิน การสัญจรไป
มาสะดวก  

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

83 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

- เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

หมู่ 5 จากบ้านนาง
เกรียง อันช านาญ 
และรอบหมู่บ้าน 
กว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ถนนคสล. 
 
 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

84 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

หมู่ 5 จากบ้าน
นายสุคิด ปะตา
ทะโย ถึงบ้านนาง
แก่นแก้ว ปะตา
ทะโย กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. 
 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



- 140 - 
 

                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

85 โครงการวางท่อระบาย
น้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 5 รอบหมู่บ้าน 
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
300 ม. ลึก 0.60 ม. 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 -ท่อระบาย
น้ า 
 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

86 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 5 จากบ้าน
นายประสิทธิ ปะ
ตาทะโย ถึง บ้าน
นายประยงค์ ลุน
ส าโรง ระยะ
ความยาว 500 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก 

 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

87 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

หมู่ 5 จากถนน
ใหญ่ ถึง นานาง
ล าไย  ปุราถาเน 
กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. หนา
เฉลี่ย 0.30 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนลูกรัง 
 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

88 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 5 จากบ้าน
น้อย (คุ้มน้อย) 
ถึงนานาง 
กฤษณา ปะตา
ทะโย  ระยะ
ความยาว 500 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก 

 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



- 144 - 
 

                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

89 โครงการบุกเบิกถนนดิน
พร้อมลงหินลูกรัง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

หมู่ 5 จากบา้นนาย
ช านิ ปะตาทะยัง ถึง 
โรงเกลือนางมะลิ ปุรา
ถานัง กวา้ง 5 ม. ยาว 
500 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 
ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดินลูกรัง การสญัจรไปมา
สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

90 โครงการเสรมิตาน้ า
หนองกุดหลวงให้
สูงขึ้น  

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ  

หมู่ที่ 5 กว้าง 3 ม. 
ยาว 12 ม. สูง 1.00 
ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ตาน้ าหนอง
กุดหลวง 

- ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิน่  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

91 โครงการก่อสร้าง
ประตูก้ันน้ าห้วย
ล าพังชู 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 5 จุดที่นา
นายประเสริฐ 
ประตาทะโย  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประตูก้ัน
น้ าห้วย
ล าพังชู 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ

อุปโภค 
บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

92 โครงการลงท่อ
ระบายน้ าหนอง
แสง 

- เพ่ือให้น้ าไหล
ได้สะดวก 

หมู่ 5 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 
1.00 ม. จ านวน 
30 ท่อน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่อระบาย
น้ าหนอง
แสง 

-น้ าไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

93 โครงการขุดลอก
หนองคึกฤทธิ์ 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 5 กว้าง 80 
ม. ยาว 120 ม. 
ลึกจากดินเดิม 
2.00 ม. 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองคึก
ฤทธิ์ที่มี
การขุด
ลอก 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ใน

การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

94 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้
ออกก าลังกาย  

หมู่ 6 กว้าง 25 
ม. ยาว 45 ม. 
หนา 0.10 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ลานกีฬา ประชาชนได้
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

95 โครงการปรับปรุง
ถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

หมู่ 6 จากข้างวัด
อุดรหนองสระ 
ถึงไร่นางทอง         
อันไชยบุญ กว้าง 
4 ม. ยาว 500 ม. 
หนา 0.10 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนดิน ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

96 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวกใน
เวลากลางคืน 

หมู่ 6 จากข้างวัด
อุดรหนองสระ ถึง 
ถนนลาดยางสายปอ
พาน  -นาเชือก 
ระยะความยาว 
1,000 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน  มี
การสญัจร ไปมา
สะดวก 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

97 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 6 จากบ้าน
นางพัน   เทโว 
ถึง บ้านนางสนิท 
ช าเรืองฤทธิ์ 
ระยะความยาว 
400 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

98 โครงการปรับปรุง
ถนนดินล าห้วยตา
โล ้

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

หมู่ 6 กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 
ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนดิน การสัญจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

99 โครงการวางท่อระบาย
น้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเปน็การ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 6 จากป้อมยาม
ถึงที่นานางเฮ้า ปุรา
ถานัง กว้าง 0.40 
ม. ยาว 100 ม. ลึก 
0.40 ม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ท่อระบาย
น้ า 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

100 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

- เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

หมู่ 6 จากบ้านนาง
พัน   เทโว ถึงที่นา
นายไพบูลย์ สาย
แสน กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนคสล. 
 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

101 โครงการก่อสร้าง
ทางม้าลาย 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้นและ
ปลอดภัย 

หมู่ 6 จุดหน้า
โรงเรียนบ้าน
หนองสระ 
จ านวน 1 จุด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทางม้า
ลาย 

-ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

102 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้นและ
ปลอดภัย 

จาก สี่แยกส าโรง 
ถึงบ้านหนองบัว 
กว้าง 6 ม. ยาว 
670 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนลาดย
าง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

103 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

- เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

หมู่ 6 จากข้างวัด
อุดรหนองสระ ถึง
ถนนลาดยางสายปอ
พาน กว้าง 4 ม. 
ยาว 2.185 กม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ถนนคสล. 
 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

104 โครงการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจร
ตามจุดเสี่ยง 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 6 ตามจุด
เสี่ยงภายในหมู่ 6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟสัญญา
ณจราจร 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

105 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

หมู่ที่  6 จากหน้า
วัดอุดรหนองสระ 
ถึง หลังวัดอุดร
หนองสระ กว้าง 
5 ม. ยาว 500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.50 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง -การสัญจร
สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

106 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าแบบมีฝาปิด 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นางทองด า ปาปะ
โน ถึง บ้านนาง
เชื่อม ทุมปัด 
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
300 ม. ลึก 0.60 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -ร่องระบาย
น้ ามีฝาปดิ 
 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

107 โครงการกั้นฝายน้ า
ล้น  

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร  

หมู่ที่ 6 จากนา
นางประกอบ จัน
สุข ถึง     นา
นายสมัย พันไธ
สง    กว้าง 4 ม. 
ยาว 14 ม.  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ฝายน้ าล้น - ประชาชนมี
น้ าใช้ใน

การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

108 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

หมู่ที่  7 จากสระ
หิน ถึงนานาย
เหลือ ปุราถาเน  
กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรัง -การสัญจร
สะดวก

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



- 164 - 
 

                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

109 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ตาม
ซอยต่าง ๆ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

หมู่ที่  7 จ านวน 
5 ซอย กว้าง 4 
ม. ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

922,000 922,000 922,000 922,000 922,000 ถนนคสล. -การสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

110 โครงการปรับปรุง
ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 7 จากนานาย
โพธิ์ ปะทาเส ถึง 
ที่นานายสุรินทร์    
ปะวะเสริม      
กว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดิน - ประชาชน  
มีการสัญจร 
ไปมาสะดวก
ขึ้น 

 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

111 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. 

- เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 

หมู่ 7 จากบ้านนาย
บุญเพ็ง ปะสาวะนัง 
ถึงบ้านนางบุญถม    
ทุมะลา กว้าง 3 ม. 
ยาว 100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนคสล. 
 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

112 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 7 จากถนน
คอนกรีตข้างวัด ถึง 
นานางสายฝน        
จันทะบูรณ์  กว้าง 
4 ม. ยาว 200 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.50 ม. 

300,000 300,000 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ถนน 
คสล. 

-การสัญจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

113 โครงการบุกเบิก
ถนนดิน 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

- หมู่ 7 จากนา
นายส าลี ป้องปัด
ชา ถึง นานาย
เหลือ       ปุรา
ถาเน กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. 

250,000 250,000 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ถนนดิน -การสัญจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

114 โครงการขยายเขต
เสาไฟฟ้า 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

 หมู่ 7 จากบ้านนาย    
เอกลักษณ์ เคหะ
ถานต่อไปทางทิศ
เหนือ ระยะความ
ยาว 500 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตเสา
ไฟฟ้า 

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

115 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

 หมู่ 7 รอบหมู่บ้าน
จากบ้านนายสรั่ง แสน
นอก ถึง บ้านนาย
เอกลักษณ์ เคหะถาน 
กว้าง 4 ม. ยาว 500 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. -ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

116 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

- เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 7 จากบ้าน
นางนารี แก้ว
แสนเมือง ถึงรอบ
หมูบ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โคมไฟฟ้า - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และ
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

117 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 
 

หมู่ 7 จากวัด ถึง 
ถนนไปนาเชือก 
ระยะความยาว 
500 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

118 โครงการขุดลอก
หนองค่าย 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7 กว้าง 90 
ม. ยาว 100 ม. 
สูง 2.50 ม. 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองฝาย
ใหม่ (ข้ี
สูต)ที่มี
การขุด
ลอก 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ใน

การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

119 โครงการขุดลอก
หนองสระบ่อน้ ากิน  

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7 กว้าง 80 
ม. ยาว 110 ม. 
สูง 2.00 ม. 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 หนองสระ
บ่อหิน 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ใน

การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

120 โครงการขุดลอกคลองห้วย
น้อย (หว้ยค้อ) 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 

หมู่ที่ 7 กว้าง 90 ม. 
ยาว 100 ม. สูง 2.50 
ม. 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 คลองห้วย
น้อย (หว้ย
ค้อ)ที่มีการขุด
ลอก 

- ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

121 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 
 

หมู่ 8 จากปาก
ทางบ้านนาง
ทองย้อย ถึง บ้า
นางทองม้วน สิ่ง
ไธสง ระยะความ
ยาว 400 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

122 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

 หมู่ที่ 8 จากนานาย
ค ามูล ปุราถานัง ถึง
นานางทองพูน 
ราชวงศ์ กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

123 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

 หมู่ 8 จากบ้าน
เหล่าค้อ ถึงบ้าน
เหล่าคา กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -ถนน 
คสล. 

-ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

124 โครงการก่อสร้างรั้ว
ล้อมท่ีสาธารณะ 
(โรงสีชุมชน) 

เพ่ือให้ที่
สาธารณะเป็น
สัดส่วน 

   หมู่ที่ 8 ที่สาธารณะ          
(โรงสีชุมชน) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รั้ว ที่สาธารณะ
เป็นสัดส่วน 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

125 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

หมู่ที่ 8 จากท่ีนา        
นางทองพูน ราชวงศ์ 
ถึง นานางล าไย ปุรา
ถานัง กว้าง 12 ม. ยาว 
19 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝายน้ าล้น มีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

126 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 8 จากที่นา
นายเสริม ปุรา
ถานัง ถึงนานาง
อ านวย ปะตาทะ
โย กว้าง 12 ม. 
ยาว 19 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝายน้ าล้น - ประชาชนมี
น้ าใช้ใน

การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

127 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

 หมู่ที่ 8 จากนานาง
วาดบรรยง ถึงนา
นางค าปุ่น โพธิ์
รินทร์ กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

128 โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
การสัญจรไป
มาสะดวก 

หมู่ที่ 8 จ านวน    
10 จุด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไฟฟ้าใน
หมู่บ้าน 

-ประชาชนมี
การสัญจรไป
มาสะดวก  

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

129 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า  

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 8 จากสวนนาง
บัวหอม บรรยง ถึง 
สระศรีรตันานันท์ 
กว้าง 0.50 ยาว 
200 ม. ลึก 0.60 ม.  
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -ร่องระบาย
น้ า 
 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

130 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นห้วย
ทราย  

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ 8 จากนานาย      
สุหลา ทุมปัด ถึง
นานางสุบิน ปุรา
ถานัง  กว้าง 12 
ยาว 19 ม.  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝายน้ าล้น เพ่ือให้
ประชาชนมี

น้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

131 โครงการบุกเบิก
ถนนดิน 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

- หมู่ 8 จากนา
นายประยูร 
บรรยง ถึง ถึงที่
สาธารณะ กุดน้ าใส 
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.60 ม. 

200,000 200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนดิน -การสัญจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

132 โครงการบุกเบิก
ถนนดิน 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

- หมู่ 8 จากที่
สวนนายปริญญา 
บรรยง ถึง ถึงที่
สวนนางจตุพร เนต
ไธสง กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.60 ม. 

200,000 200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนดิน -การสัญจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

133 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

- หมู่ 8 จากนา
นายทองนาค ปา
ปะโน ถึง ถึงที่นา
นางยุพิน โพธิ์หล้า 
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

300,000 300,000 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ถนนลูกรัง -การสัญจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

134 โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
ศาลา
อเนกประสงค์
ใช้ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 

หมู่ที่ 8 ที่สระศรี
รัตนานันท์ กว้าง 
6 ม. ยาว 12 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศาลา
อเนกประ
สงค ์

- ประชาชนมี
ศาลา

อเนกประสงค์
ใช้ในการท า
กิจกรรมต่าง 

ๆ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

135 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

- หมู่ 8 จากสาม
แยกบ้านนางบัว
หอม บรรยง ถึง 
บ้านนางค าปุ่น โพธิ์
รินทร ์
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.60 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร่องระบาย
น้ า 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

136 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 8 จากบ้าน
นางบุษรินทร์ ปิ
นะถา  ถึง บ้าน
นายธงชัย ลาปุ้ง
กว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

137 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 8 จากบ้าน
นางวาด บรรยง 
ถึง บ้านนาง
ทองม้วน สิ่งไธสง  
ระยะความยาว 
500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

138 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 8 จากบ้านนาง
ล าไย ปรุาถานัง  ถึง 
หน้าบ้านนาย
สะอาด  ปุราถาเน 
กว้าง 2 ม. ยาว 15 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม.  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนน คสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

139 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 8 จากโรงสีชุมชน  
ถึง บ้านหนองสระ  
กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล. - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

140 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 8 จากโรงสี
ชุมชน ถึง สระศรี
รัตนานันท์  
ระยะความยาว 
500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

141 โครงการวางท่อระบาย
น้ าผ่าซีก 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 8 จากบ้านนาง
บัวหอม บรรยง ถึง
บ้านนางปูน เคนพัน
ค้อ 
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.60 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ท่อระบาย
น้ าผ่าซีก 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

142 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 8 กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน
ลูกรัง. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 



- 198 - 
 

                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

143 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

หมู่ 8 จากบ้าน
นายสิงห์ ปาปะ
โน  ถึง บ้านนาย
ธงชัย ลาปุ้ง  
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.30 ม.  

300,000 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 

ถนน 
คสล. 
 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

144 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

หมู่ 9 จากบ้าน
นายค าสุข ปุ
ราชะโน ถึง บ้าน
นายสมควร ด้วง
แหวะ กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

300,000 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 

ถนน 
คสล. 
 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

145 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 9 จาก
หมู่บ้าน ถึง 
หนองโสกแคน  
ระยะความยาว 
600 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

146 โครงการบุกเบิกถนน
ดินเพื่อการเกษตร
พร้อมลงหินลูกรัง/หิน
คลุก 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 9 จากวัดบ้าน
เหล่าคา ถึงไร่นาง
มะลิวลัย์ มสิา กว้าง 
5 ม. ยาว 990 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.80 ม. 
พร้อมวางท่อจ านวน 
3 จุด 

178,000 178,000 178,000 178,000 178,000   ถนนดิน - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

147 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

หมู่ 9 จากหมู่บา้น ถึง 
หนองโสกแคน กว้าง 4 
ม. ยาว 600 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

1,100,000 
 
 
 
 
 

1,100,000 
 
 
 
 

1,100,000 
 
 
 
 

1,100,000 
 
 
 
 

1,100,000 
 

ถนน คสล. 
 
 
 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก  

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

148 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

หมู่ 9 จากบ้าน
เหล่าคา ถึง 
หนองบ้านหนอง
แฮ กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,150 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 
ม.  

500,000 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 

ผิวจราจร
ถนน  
 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

149 โครงการวางท่อระบายน้ า
ใต้ถนน 

- เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
ได้สะดวก 
 

- หมู่ 9 ถนนสายบ้าน
เหล่าคา –หนองแฮ จุด
ที่ราชพัสดุ ร.ร.กุดน้ าใส  

ขนาดท่อ Ø 1.00 ม. 
ยาว 550 ม. 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ท่อระบายน้ า -น้ าไหลผ่านได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 



- 205 - 
 

                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

150 โครงการขุดลอก
หนองดอนปู่ตาบ้าน
เหล่าคา 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 9 กว้าง 50 
ม. ยาว 75 ม. ลึก 
3 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองดอน
ปู่ตาที่มี
การขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

151 โครงการบุกเบิกถนน
ดินเพื่อการเกษตร 
เชื่อมระหว่างต าบลปอ
พาน กับ ต าบลหนอง
เม็ก 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 9 จากหนอง
มะเขือ – นานาย
สมหวัง จันทะบูรณ์
ถึง ถนนเหล่า –
หนองแฮ กว้าง 6 ม. 
ยาว 3,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.60 ม.  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000   ถนนดิน - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

152 โครงการบุกเบิกถนน
ดินเพื่อการเกษตร 
เชื่อมระหว่างต าบลปอ
พาน กับ ต าบลหนอง
เม็ก 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 9 จากหนอง
มะเขือ – นานาย
สมหวัง จันทะบูรณ์
ถึง บ้านโนนเกษตร 
ต าบลหนองเม็ก
กว้าง 6 ม. ยาว 
3,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.60 ม.  

600,000 600,000 600,000  600,000 600,000   ถนนดิน - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

153 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 9 จากวัด
บ้านเหล่าคา ถึง 
ไร่นางมะลิวัลย์ มิ
สา ระยะความ
ยาว 900 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

154 โครงการขุดลอกหนองโสก
แคน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 

หมู่ที่ 9 กว้าง 100 ม. 
ยาว 170 ม. ลึก 3 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองโสก
แคนที่มีการ
ขุดลอก 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

155 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

หมู่ 9 จากบ้านนาย
ชัยวัฒน์ ปะตาทะ
ยัง ถึง บ้านนายสนธิ 
ทรัพย์สมบตัิ กว้าง 
4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม.  

200,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

ถนน คสล. 
 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

156 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

หมู่ 9 จ านวน 2 จุด 
1. จุดบ้านนาง
วัฒนา แก้วอาสา 
2. จุดบ้านนาง
ทองย้อย ยามภู
เขียว กว้าง 4 ม. 
ยาว 80 ม. หนา 
0.15 ม.  

150,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 

150,000 
 

ถนน คสล. 
ที่มีการ
ปรับปรุง 
 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

157 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 9 จากวัด
บ้านเหล่าคา ถึง 
นานางจวน 
ประจันสี  ระยะ
ความยาว 400 
ม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

158 โครงการวางท่อระบาย
น้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 9 จากบ้านนาง
ทอง ชาญกล้า ถึง
ทางแยกวัดบ้าน
เหล่าคา กว้าง 0.40 
ม. ยาว 200 ม. ลึก 
0.40 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่อระบาย
น้ า 

การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

159 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 9 จากวัด
บ้านเหล่าคา ถึง 
นานายวัฒนา 
แก้วอาสา  ระยะ
ความยาว 400 
ม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

160 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 
 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

หมู่ 9 จากเหล่าคา  ถึง 
บ้านเหล่าค้อ กวา้ง 5 
ม. ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

5,000,000 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 

5,000,000 
 

ถนน คสล. 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

161 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 9 จากหน้า
บ้านนายค าสุข ปุ
ราชะโน ถึง 
ถนนลาดยาง  
ระยะความยาว 
400 ม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



- 217 - 
 

                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

162 โครงการปรับปรุง
ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 9 จากบ้าน
นายรอด ปุราชะ
ท ามัง ถึงถนนเข้า
วัดบ้านเหล่าคา 
กว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.20 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดิน - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

163 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 9 จากบ้าน
นายรอด ปุราชะ
ท ามัง ถึง ถนน
เข้าวัดบ้านเหล่า
คา  ระยะความ
ยาว 400 ม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

164 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 9 จากบ้าน
นางสมัย ศรมณี 
ถึง บ้านนาย
สมพงษ์ ปิกะตัง   
ระยะความยาว 
500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

165 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถกู
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 9 จากบ้านนาย
สด ถึงถนนเข้าวัด 
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
500 ม. ลึก 0.50 ม. 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร่องระบาย
น้ า 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

166 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน 
 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

หมู่ 9 จากบ้าน
นายรอด ปุราชะ
ท ามัง ถึง ถนน
เข้าวัดเหล่าคา 
กว้าง 4 ม. ยาว 
400 ม. หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. 

300,000 
 
 
 

300,000 300,000 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 

ถนนดิน 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

167 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 9 จากบ้าน
นายรอด ปุราชะ
ท ามัง ถึง ถนน
เข้าวัดเหล่าคา   
ระยะความยาว 
250 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

168 โครงการบุกเบิก
ถนนดิน พร้อมลง
หินลูกรัง 
 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 9 จากหน้า
วัดเหล่าคา ถึง
ดอนปู่ตาบ้าน
เหล่าคา กว้าง 6 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

ถนนดิน
ลูกรัง 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

169 โครงการขุดลอกคลอง
รัตนโกสินทร ์

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 9 จาก
ถนนลาดยาง (เหล่า
คา – กุดน้ าใส) ถึง
นานางแก้วฟ้า   
แพงไธสงกว้าง 14 
ม. ยาว 1,000 ม. 
สูง 2.50 ม. 

1,000,000 1,000,000 1000,000 1000,000 1000,000 คลอง
รัตนโกสินท
ร์ ที่มีการ
ขุดลอก 

- ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

170 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น กั้นห้วย
ล าพังชู 

 -เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ 9 ช่วงหนอง
โสกแคลน กว้าง 
12 ม. ยาว 19 ม. 
สูง 1.80 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -ฝายน้ า
ล้น 

-ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

171 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน พร้อมลง
หินคลุก 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 10 จาก
ถนนลาดยาง ถึง
อ่างเก็บน้ าหลุบ
เปือย กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,400 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. 

400,000 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 

400,000 
 

400,000 
 
 

400,000 
 

ถนนดิน 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

172 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าหลุบเปือย 

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

หมู่ 10 กว้าง 130 
ม. ยาว 230 ม. ลึก
จากดินเดมิ 3 ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อ่างเก็บน้ า
หลุบเปือยท่ี
มีการขุด
ลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

173 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน พร้อมลงหินคลุก 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 10 จากปาก
ทางนานายเคน  อุต
รัตน์ ถึง
ถนนลาดยาง กว้าง  
4 ม. ยาว 700 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

ถนนดิน 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

174 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

หมู่ 10 จากบ้าน
นางสวี โพนไธสง 
ถึงนานายค าพวง 
ฤาชา กว้าง 3 ม. 
ยาว 40 ม. หนา 
0.15 ม. 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 

ถนน 
คสล. 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

175 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 10 จากที่พัก
สงฆ์ ถึง 
ถนนลาดยาง 
ระยะความยาว 
2,500 ม.  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

176 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน พร้อมลง
หินคลุก 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 10 จาก
ถนนลาดยาง ถึง
สระคึกฤทธิ์ กว้าง  
4 ม. ยาว 500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. 

150,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 

150,000 
 

150,000 
 
 

150,000 
 

ถนนดิน 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

177 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน รอบท่ี
สาธารณะอ่างเก็บ
น้ า 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 10 จากโคก
ป่าติ้ว ถึงอ่างเก็บ
น้ าหลุบเปือย 
พร้อมวางท่อ 
กว้าง  6 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.60 ม. 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

ถนนดิน 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

178 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 10 รอบ
หมู่บ้านระยะ
ความยาว 900 
ม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟฟ้า - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

179 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 10 จาก
ถนนลาดยาง ถึง 
อ่างเก็บน้ าโสก
ผ้าเหลือง กว้าง 5 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.30 
ม. 

300,000 
 
 
 
 

300,000 300,000 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 

300,000 
 

ถนนลูกรัง 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

180 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 10 จาก
ถนนลาดยาง ถึง 
นานายเคน อุต
รัตน์ กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.30 
ม. 

200,000 
 
 
 
 

200,000 200,000 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

181 โครงการบุกเบิก
ถนนดิน 
 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 10 จากสระ
น้ าคึกฤทธิ์ ถึง 
อ่างเก็บน้ าโสก
ผ้าเหลือง กว้าง 5 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.70 
ม. 

250,000 
 
 
 
 

250,000 250,000 
 
 
 

 

250,000 
 
 
 
 

250,000 
 

ถนนดิน 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

182 โครงการบุกเบิก
ถนนดิน 
 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 10 จาก
ถนนลาดยาง ถึง 
นานางทองล้วน 
ประสาทาเส 
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.70 ม. 

250,000 
 
 
 
 

250,000 250,000 
 
 
 

 

250,000 
 
 
 
 

250,000 
 

ถนนดิน 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

183 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 10 จาก
ถนนลาดยาง ถึง 
สระน้ าคึกฤทธิ์ 
กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.30 ม. 

200,000 
 
 
 
 

200,000 200,000 
 
 

 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

184 โครงการจัดซื้อ
เครื่องกรองน้ า 

- เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
ที่สะอาด 

หมู่ที่ 10 จ านวน 
1 เครื่อง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เครื่อง
กรองน้ า 

-ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ

อุปโภค 
บริโภค ที่
สะอาด 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

185 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าโสกผ้าเหลือง 

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

หมู่ 10 กว้าง 130 
ม. ยาว 230 ม. ลึก
จากดินเดมิ 3 ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อ่างเก็บน้ า
โสก
ผ้าเหลืองที่
มีการขุด
ลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

                   

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

186 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าโสกผ้าเหลือง 

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

หมู่ 10 กว้าง 130 
ม. ยาว 230 ม. ลึก
จากดินเดมิ 3 ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อ่างเก็บน้ า
โสก
ผ้าเหลืองที่
มีการขุด
ลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

187 โครงการขุดลอกสระ
คึกฤทธ์ิ 

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

หมู่ 10 กว้าง 130 
ม. ยาว 230 ม. ลึก
จากดินเดมิ 3 ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สระคึกฤทธ์ิ
ที่มีการขุด
ลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

188 โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

หมู่ 11 จากศาลา
ประชาคม ถึง
บ้านนางสายทอง      
ปะวรรณะ กว้าง 
4 ม. ยาว 185 ม. 
หนา 0.05 ม. 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 

ถนน 
คสล. 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



- 244 - 
 

                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

189 โครงการบุกเบิก
ถนนดิน พร้อมลง
ลูกรัง 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

หมู่ 11 จากนาย
ไพทูล อ้วนสาน 
ถึงบ้านนายจรูญ   
หมื่นไธสง      
กว้าง 6 ม. ยาว 
500 ม. หนา 
0.60 ม. 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 

ถนนดิน 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



- 245 - 
 

                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

190 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

หมู่ 11 จากบ้าน
นายสุชาติ แสง
โคตร ถึง บ้าน
นางหฤทัย อัน
ไชยบุญ กว้าง 4 
ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

ถนน 
คสล. 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

191 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

หมู่ 11 จากบ้าน
นางสายฝน ประ
ทุมสาย ถึง ถนน     
คสล. สายกลาง
หมู่บ้าน กว้าง 4 
ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

ถนน 
คสล. 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

192 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

หมู่ 11 จากศาลา
ประชาคม ถึง 
ดอนปู่ตา กว้าง 3 
ม. ยาว 270 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.  

423,000 
 
 
 

423,000 
 
 
 
 

423,000 
 
 
 
 

423,000 
 
 
 
 

423,000 
 

ถนน 
คสล. 
 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก  
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

193 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 11 จากบ้าน
นางวงเดือน ใบ
นอก ถึง บ้าน
นายจรูญ หมื่นไธ
สง   ระยะความ
ยาว 400 ม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

194 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 

- เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 11 จากศาลา
ประชาคม ถึง 
บ้านนางละไม 
อันไชยบุญ   
ระยะความยาว 
500 ม.  

113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

195 โครงการขยายเขต
ประปา 

- เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
ที่เพียงพอ 

หมู่ที่ 11 จาก
บ้านนายบุญตา 
นามสง ถึงบ้าน
นายวิไล บุรารัตน์ 
ระยะความยาว 
500 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขต
ประปา 

-ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภค ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

196 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 11 จากบ้าน
นางมุ้ย หมื่นไธสง 
ถึง บ้านนายกล้า
ณรงค์ บุญสุระ 
ระยะความยาว 
500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

197 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 11 จากบ้าน
นางวงเดือน ใบ
นอก ถึง บ้าน
นายจรูญ หมื่นไธ
สง ระยะความ
ยาว 500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

198 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 11 จากบ้าน
นาย ทองค า รณ
เรืองฤทธิ์ ถึง 
บ้านนายทอง
ทิพย์ ปะวรรณะ 
ระยะความยาว 
500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

199 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 11 จากบ้าน
นายบุญถม อวิรุทธ
พาณิชย์ ถึง บ้าน
นายขูลู ภาชะโน 
กว้าง 5 ม. ยาว 88 
ม. ลึก 0.50 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้ า 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

200 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 11 จากบ้าน
นางวงเดือน ใบ
นอก ถึง บ้าน
นายจรูญ หมื่นไธ
สง กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

300,000 
 
 
 
 

300,000 300,000 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 

ถนน 
คสล. 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

201 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 11 จากบ้าน
นาย กล้าณรงค์ 
บุญสุระ ถึง บ้าน
นางมุ้ย หมื่นไธสง
กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

202 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 11 จากศาลา
ประชาคม ถึง 
ดอนปู่ตา กว้าง 4 
ม. ยาว 800 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.50 
ม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

203 โครงการขยายเขต
เสาไฟฟ้า 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 11  ระยะ
ความยาว 750 
ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เขตเสา
ไฟฟ้า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

204 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  
 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 11 จากบ้าน
นายกอง ปุราถาเน 
ถึง บ้านนายหนูนา 
ปะตังเวสัง กว้าง 4 
ม. ยาว 100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

205 โครงการขยายเขต
เสาไฟฟ้า 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 11 ระยะ
ความยาว 325 
ม. 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 เขตเสา
ไฟฟ้า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

206 โครงการซ่อมแซมฝาย  -เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

หมู่ 11 จุดที่นานาย
บุญมา นามสง 
กว้าง 14 ม. ยาว 
19 ม. สูง 0.80 ม. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝายที่มีการ
ซ่อมแซม 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

207 โครงการขุดลอกล า
ห้วยชฎา 

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

หมู่ 11 จากที่นานาย
บุญช่วย ใบนอก ถึง
บ้านกุดหลวง หมู่ 5 
กว้าง 14 ม. ยาว 
1,000 ม. ลึก 3 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ล าห้วยชฎา
ที่มีการขุด
ลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

208 โครงการปรับปรุง
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน 

- เพ่ือให้มี
สถานที่ที่ใช้ใน
การท ากิจกรรม
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 12 กว้าง 
10 ม. ยาว 12 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ศูนย์
สาธารณสุ
ขมูลฐาน 

ศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐาน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

209 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 12 จากบ้าน
นายวิไลหมื่นไธ
สง ถึง บ้านนาย
บุญร่วม เคนพัน
ค้อ กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

210 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 12 จากหมู่ที่ 
12 ถึง สวนหลวง  
ระยะความยาว 
1,000 ม.  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

211 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 12 จาก
หนองน้ าเกลี้ยง 
ถึงโคกเติ่น กว้าง 
6 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.60 ม. 

200,000 
 
 
 
 

200,000 200,000 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

ถนนดิน 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

212 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 12 จากบ้าน
นางขาว พลเที่ยง 
ถึง เมรุบ้านเหล่า
ค้อ ระยะความ
ยาว 450 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 
และโคม
ไฟฟ้า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

213 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 12 จากห้วย
น้ าเกลี้ยง ถึง ที่ไร่
นายค ามูล ปุรา
ถานัง กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

150,000 
 
 
 
 

150,000 150,000 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 

150,000 
 

ถนนดิน 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

213 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 12 จากห้วย
น้ าเกลี้ยง ถึง ที่ไร่
นายค ามูล ปุรา
ถานัง กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

150,000 
 
 
 
 

150,000 150,000 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 

150,000 
 

ถนนดิน 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

214 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน
ลูกรัง  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 12 จากบ้าน
นายบุญโฮม หมื่น
ไธสง ถึง อ่างเก็บ
น้ าห้วยน้ าเกลี้ยง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

215 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 12 จากบ้าน
นายหัดนา ปาปะ
โน  ถึง บ้านนาย
สังคม ปะตาทะ
กัง กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

216 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 12 จากบ้าน
นายสมหวัง จันทะ
บูรณ์ ถึง บ้านนาย
สมโภชน์ ปะตาทะ
ยัง กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 200 ม. ลึก 
0.50 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้ า 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

217 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 12 จากบ้าน
นางอรุณรุ่ง ปะวะ
เสรมิ ถึง บ้านนาง
ดวง ไชยสอน กว้าง 
0.60 ม. ยาว 200 
ม. ลึก 0.50 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้ า 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

218 โครงการขยายเขต
เสาไฟฟ้า 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ภายในพ้ืนที่หมู่ 
12  

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 เขตเสา
ไฟฟ้า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

219 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนนลูกรัง  
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

หมู่ 12 จากอ่างเก็บ
น้ าห้วยน้ าเกลีย้ง ถึง 
ที่สาธารณประโยชน์
โคกเติ่น กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.30 ม.  

250,000 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

250,000 
 

- ถนนลูกรัง 
 
 
 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

220 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12   

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 หลอด
ไฟฟ้า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

221 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าห้วยน้ าเกลี้ยง 

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 12 กว้าง 90 
ม. ยาว 110 ม. ลึก 
2.00 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อ่างเก็บน้ า
ห้วยน้ า
เกลี้ยงท่ีมี
การขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

222 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 13 จากทาง
โค้งท่ีนานางดวง
จันทร์ พักไธสง 
ถึง นานายอ้ม 
กระแสโฉม กว้าง 
4 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.60 ม. 

200,000 
 
 
 
 

200,000 200,000 
 
 
 

 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนดิน 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

223 โครงการท าถนนลูก
ระนาด (ตดิตั้งแผ่น
ชะลอความเร็ว) 

- เพื่อเป็นการ
ชะลอความเร็ว
ของรถที่ว่ิงไปมา
ในหมู่บ้าน 
- เพื่อป้องกัน
อุบัติที่จะเกิดขึ้น
ในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 13 จากหน้า
โรงเรียนบ้านหนอง
สระ ถึง ป้อมยาม 
จ านวน 5 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนนลูก
ระนาด 

- รถวิ่งไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ช้าลง 
- สามารถช่วย
ลดอุบัตเิหตุ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

224 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 13 จากบ้าน
นายประสาท 
ยมไธสง ถึง บ้าน
นายคฑายุทธ ปา
ปะตัง ระยะ
ความยาว 500 
ม.  

113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

225 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 13 จากบ้าน
นายประสาท ยมไธ
สง ถึง บ้าน
นายคฑายุทธ ปาปะ
ตัง กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.  

377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 ถนน 
คสล. 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

226 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม 

- เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ในการ
ท ากิจกรรม
ร่วมกันภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 13 กว้าง 10 
ม. ยาว 12 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลา
ประชาคม 

-มีสถานที่ใน
การท า
กิจกรรม
ร่วมกันภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

227 โครงการจัดซื้อรถ
เก็บขยะ 

- เพ่ือให้
บ้านเมือง
สะอาด 

หมู่ที่ 13 จ านวน 1 
คัน 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รถขยะ -บ้านเมือง
สะอาด 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

228 โครงการขยายเขต
ประปา 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

หมู่ที่ 13 ระยะ
ความยาว 1,000 
ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เขต
ประปา 

ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

229 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าทิ้งภายในหมูบ่้าน
ถูกสุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 13 จากบ้านนาย
ล าพัง จันทะบูรณ์  ถึง 
หนองสระสาธารณะ 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.60 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร่องระบาย -การระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมูบ่้านถกู
สุขลักษณะ 
- สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรค 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

230 โครงการบุกเบิก
ถนนดิน 

- เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา 
สะดวก 
 

หมู่ 13 จากไร่
นายเฮ้า ปุรา
ถานัง ถึงไร่นาย
คาน  เดชากุล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ถนนดิน -การสัญจรไป
มา สะดวก 
 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2561 2562 2563 2564 2565 

231 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมร่องระบาย
น้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 13 จากบ้าน
นายสุภาพ ช่ืนรมัย์ 
ถึง ท่ี
สาธารณประโยชน์ 
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.50 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -ร่องระบาย
น้ า 
 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

232 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 13 จากบ้าน
นางทองดี ปาปะ
ตัง ถึง นานาง
ทองดี ปาปะตัง 
ระยะความยาว 
500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

233 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  
 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 13 จากบ้าน
นายประสาท   
ยมไธสง ถึง ถนน
บุกเบิกทางไปบ้าน
กุดหลวง กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

234 โครงการลงหิน
ลูกรังตามถนน
บุกเบิก 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 13 กว้าง 5 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.30 
ม.  

200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

235 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 14 จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ปอพาน ถึง บ้าน
นายปฐมพร พรมมา 
กว้าง 0.40 ม. ยาว 
500 ม. ลึก 0.40 ม. 

307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 ร่องระบาย -การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



- 292 - 
 

                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

236 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาย
พาดดับ 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 14 จาก 
กศน.ต าบลปอ
พาน ถึง หน้าวัด
โพธิ์ชัย ระยะ
ความยาว 700 
ม.  

158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 โคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

237 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาย
พาดดับ 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 14 จาก ร้าน
ปอพานพาณิชย์ 
ถึง บ้านนายสุ
วิทย์ พลแสน 
ระยะความยาว 
700 ม.  

158,200 158,200 158,200 158,200 158,200 โคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

238 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 14 จากบ้าน
นายทองม้วน ไมตรี
แพน ถึง บ้านนายสี
ลา ปะสาลาสี กว้าง 
0.40 ม. ยาว 500 
ม. ลึก 0.40 ม. 

307,500 307,500 307,500 307,500 307,500 ร่องระบาย -การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

239 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  
 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 14 จากบ้าน
นางฤทธิ์ นาเจริญ 
ถึง ถนนลาดยาง 
บ้านนายจักรพล 
แต้วสวรรค์ กว้าง 4 
ม. ยาว 300 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  

566,400 566,400 566,400 566,400 566,400 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

240 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาย
พาดดับ 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 14 จากสี่
แยกปอพาน ถึง 
บ้านนายปฐมพร 
พรมมา ระยะ
ความยาว 500 
ม.  

113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 โคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

241 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

 -เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ 14 ขนาด Ø 
6 นิ้วลึก 42 ม. 
จ านวน 1 บ่อ 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 บ่อบาดาล -ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

242 โครงการขุดลอกล า
ห้วยชฎา 

 -เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ 14 กว้าง 14 
ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 3 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ล าห้วย
ชฎาที่มี
การขุด
ลอก 

-ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

243 โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าขนาดเล็ก  

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรตลอด
ปี  

หมู่ที่ 14 จากท่ีนา
นายทองเลี้ยง อัน
ช านาญ ถึงนานาง
จ ารัส ไชยราษฎร์ 
(ห้วยชฎา) กว้าง 3 
ม. ยาว 12 ม. สูง 
1.00 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายกั้นน้ า
ขนาดเล็ก 

- ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ
ตลอดป ี

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

244 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมพาดสาย
ดับ 
 
 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 14 จากถนน 
รพ.สต.ปอพาน ถึง 
บ้านนายบันลือฤทธ์ิ  
ทองพูล ระยะความ
ยาว 500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

245 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน
พร้อมพาดสายดับ  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 14 รอบ
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟส่อง
สว่าง 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

246 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างพาดสายดับ 
  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 14 จากท่ีท า
การ กศน. ต าบลปอ
พาน ถึง บ้านนาง
พิสมัย พละสุข 
ระยะความยาว 500  
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟส่อง
สว่าง 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

247 โครงการจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียง 

- เพ่ือให้
ประชาชนใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

หมู่ที่ 14 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -เครื่อง
ขยายเสียง 

-ประชาชนมี
เครื่องเสียงใช้
ในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

248 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  
 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 14 จากซอยร่วมใจ 
1 (หลัง รพ.สต.ปอ
พาน)  ถึง บ้านนาย
ทองสา สอนเสนา 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

249 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างพาดสายดับ 
  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 14 จากข้าง
สถานีต ารวจภูธร 
ต าบลปอพาน ถึง 
บ้านนางส ารวย 
แดงดี ระยะความ
ยาว 500  ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟส่อง
สว่าง 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

250 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 14 จากบ้าน
หมอจันดา สิงห์
ทอง ถึง บ้านนาย
สุวิทย์ พลแสน 
กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

251 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างพาดสายดับ  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 14 จากบ้าน
นายส ารวย 
ส าเภาทอง  ถึง สี่
แยกร้านอาหาร
เชิงดอย ระยะ
ความยาว 500  
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟส่อง
สว่าง 

สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

252 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพาดสายดับ 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 14 จากสี่
แยกปอพาน ถึง 
บ้านนางเบญญา
ภา กาญจนศรกุล 
ระยะความยาว 
500 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

253 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  
 

-เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 14 จากปาก
ซอยบ้านหมอจันดา 
สิงห์ทอง ถึง บ้าน
นางเสง่ียม แสง
จันทร์ กว้าง 4 ม. 
ยาว 88 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

254 โครงการวางท่อระบาย
น้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 14 จากบ้าน
นายเขียว พรมมา 
ถึง บ้านนางทรงสิน 
ประทุมสาย กว้าง 
0.60 ม. ยาว 200 
ม. ลึก 0.50 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ท่อระบาย
น้ า 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 

- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

255 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพาดสายดับ 
 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

หมู่ 15 จากบ้าน
นายอุดม จ้อยบญุมี 
ถึง บ้านนายทินกร 
มาอ้วน ระยะความ
ยาว 900 ม.  

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 เขตไฟฟ้า
แรงต่ าและ
โคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

256 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าห้วยขี้หนู 

 -เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ 15 จุดที่นา
นางดาขอนสี 
กว้าง 4 ม. ยาว 
13 ม. สูง 1.50 
ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายกั้นน้ า
ห้วยขี้หนู 

-ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

257 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวย ู

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 15 จากบ้าน
นายสมาน ปะสาวะ
เท ถึง บ้านนาย
สัมฤทธ์ิ ปะสาวะเท 
กว้าง 0.50 ม. ยาว 
200 ม. ลึก 0.60 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบาย
น้ า 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

258 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  
 

-เพือ่ให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 15 สายห้วย
ล าพังชู กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

259 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรภายในหมู
บ้าน  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 15 กว้าง 4 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 
ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผิวจราจร - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

260 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 15 จากบ้าน
นายสัมฤทธ์ิ พิศวาส  
ถึง บ้านนายทินกร 
มาอ้วน กว้าง 0.50 
ม. ยาว 500 ม. ลึก 
0.60 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบาย
น้ า 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

261 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร 

- เพื่อใหก้าร
สัญจรไปมา 
สะดวก 
 

หมู่ 15 จากดอนปู่
ตา ถึง นานายเอียง 
กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. ลึก 0.10 
ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผิวจราจร -การสัญจรไปมา 
สะดวก 
 
 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

262 โครงการก่อสร้าง
สะพาน 

- เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา 
สะดวก 
 

หมู่ 15 ข้ามห้วย
ล าพังชู กว้าง 5 
ม. ยาว 25 ม.  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สะพาน -การสัญจรไป
มา สะดวก 
 
 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

263 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 15 จากศาลา
ประชาคม ถึง 
บ้านนายขจรศักดิ์ 
ประสาวะโถ 
กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

264 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน
ลูกรัง  

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 15 จาก
หนองกุดเวียน ถึง 
ทางแยกบ้าน
ขอนแก่นน้อย 
กว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

265 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  
 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 15 จากบ้าน
นายประหยัด 
สุวรรณี ถึง บ้าน
คุณครจูรรยา     
สัตนาโค กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

266 โครงการล้อมรั้วที่
สาธารณะ 

- เพ่ือให้ทราบ
แนวเขตท่ี
สาธารณะอย่าง
ชัดเจน 

หมู่ 15 ยาว 
1,000 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แนวเขตท่ี
สาธารณะ 

- ท าให้ทราบ
แนวเขตท่ี
สาธารณะ
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

267 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 15 กว้าง 0.60 
ม. ยาว 500 ม. ลึก 
0.60 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -รางระบาย
น้ า 
 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

268 โครงการขุดลอก
ห้วยล าพังชู ถึงฝาย
น้ าล้น 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดป ี 

หมู่ที่ 15 กว้าง 
12 ม. ยาว 
1,000 ม. ลึก 
3.00 ม.  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้วยล าพัง
ชู และ
ฝายน้ าล้น 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

269 โครงการขุดลอก
สระน้ า 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดปี 

หมู่ที่ 15 กว้าง 
50 ม. ยาว 100 
ม. ลึกจากดินเดิม 
1.50 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สระน้ าที่มี
การขุด
ลอก 

-ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

270 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดปี 

หมู่ที่ 15 จาก
หนองสิม ถึงบ้าน
หนองโน กว้าง 
12 ม. ยาว 14 ม.      
สันฝายสูง 1.50 
ม. 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ฝายน้ าล้น -ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

271 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ที่ 16 ระยะ
ความยาว 1000 
ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

272 โครงการบุกเบิกถนน
ดิน  

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 16 จากบ้าน
นายสมเดช โนนโชติ 
ถึง นานางสม สุดชา 
กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม.  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดิน - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

                              

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

273 โครงการลงหินคลุก -เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ที่ 16 จาก
สระศรีรัตนานันท์ 
ถึงนานายลิลม ปุ
ตาโส กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 
0.10 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หินคลุก ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

274 โครงการลงหินคลุก -เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ที่ 16 จาก
สระศรีรัตนานันท์ 
ถึงนานายลิลม ปุ
ตาโส กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 
0.10 ม. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หินคลุก ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

275 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 16 จากบ้าน
นายทองพูล 
บรรยง ถึง บ้าน
นางบัวไข ปะ
เตสัง กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

276 โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์  

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
สถานที่ใช้ใน
การท ากิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

หมู่ 16 จาก  
กว้าง 20 ม. ยาว 
40 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.  

368,000 368,000 3368,000 368,000 3368,000 ลาน
อเนกประ
สงค ์

- ประชาชนมี
สถานที่ใช้ใน
การท า
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

277 โครงการก่อสร้าง
ถนน ดิน พร้อมลง
หินคลุก  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 16 จากทีน่า
นายบุญเพ็ง การ
มิ่ง ถึง ห้วยล าพัง
ชู กว้าง 4 ม. ยาว 
500 ม. หนา 
0.10 ม.  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนดิน - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

278 โครงการขุดลอกล า
ห้วยทราย  

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
ท าการเกษตร 

หมู่ 16 กว้าง 20 
ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 3 ม.  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ล าห้วย
ทรายที่มี
การขุด
ลอก 

- ประชาชนมี
น้ าเพียงพอใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

279 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ า 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดปี 

หมู่ที่ 16 จุดที่นา
นายถนอม ปะจัน
สีกว้าง 12 ม.      
ยาว 19 ม.       

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝายกั้นน้ า -ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

280 โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ า 

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรตลอด
ปี 

หมู่ที่ 16 จุดที่นา
นายค าปน ปะตาทะ
โย กว้าง 12 ม. ยาว 
19 ม.       

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝายกั้นน้ า -ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
ตลอดป ี

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

281 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  
 

-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 16 จากหมู่ที่ 
16 ถึง บ้านกุดน้ าใส 
ต.หนองเม็ก กว้าง 
5 ม. ยาว 3,000 ม. 
หนา 0.15 ม.  

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

282 โครงการขุดลอก
หนองแวงใหญ่ 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดป ี 

หมู่ที่ 16 กว้าง 8 
ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 3.00 ม. 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 หนองแวง
ใหญ่ที่มี
การขุด
ลอก 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

283 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 16 จากที่
นายค าปน ปะตา
ทะโย ถึง ที่นาย
ประยูร บรรยง 
กว้าง 4 ม. ยาว 
600 ม. หนา 
0.15 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ถนนคสล. - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

284 โครงการก่อสร้าง
ฝายหลังแอ่น 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดป ี 

หมู่ที่ 16 จุดที่นา
นายหนูจันทร์  
ปะเตสัง กว้าง 
12 ม. ยาว 19 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝายหลัง
แอ่น 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

285 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพาดสายดับ  
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกในเวลา
กลางคืน  

หมู่ 16 จากบ้าน
นายประยูร 
บรรยง ถึงบ้าน
นายสมเดช โนน
โชติ ระยะความ
ยาว 800  ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

286 โครงการปรับปรุง
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
ลูกรัง 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 16 จากล า
ห้วยทราย ถึง ที่
นานายชารี ปุ
ราชะโต กว้าง 4 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.20 ม. 

130,000 
 
 
 
 

130,000 130,000 
 
 
 

 

130,000 
 
 
 
 

130,000 
 

ถนนดิน
ลูกรัง 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

287 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร้อมลง
ลูกรัง 
 
 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 16 จากบ้าน
นางน้อย ประกา
เชิด ถึง ที่สวน
นางพา ปาปะโต 
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 
0.60 ม. 

200,000 
 
 
 
 

200,000 200,000 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

ถนนดิน
ลูกรัง 
 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

288 โครงการวางท่อระบาย
น้ าผ่าซีก 

- เพื่อใหก้าร
ระบายน้ าทิ้ง
ภายในหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

หมู่ 16 จากบ้าน
นายบุญเพ็ง การมิ่ง 
ถึง บ้านนายหงวย 
พินไธสง กว้าง 0.60 
ม. ยาว 200 ม. ลึก 
0.50 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่อระบาย
น้ าผ่าซีก 

-การระบายน้ า
ทิ้งภายใน
หมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ 
- สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

289 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 
 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ 16  กว้าง 5 
ม. ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.30 
ม.  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนลูกรัง - ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

290 โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

-เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

หมู่ที่ 1-16 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

291 โครงการซ่อมแซม
คันคูหนองศรีรัตนา
นันท์  

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดป ี 

หมู่ที่ 16 กว้าง 6 
ม. ยาว 400 ม. 
สูง 1.00 ม.  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 คันคูท่ีมี
การ
ซ่อมแซม 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

292 โครงการซ่อมแซมฝาย
กั้นน้ าห้วยล าพังชู 

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรตลอด
ปี  

หมู่ที่ 16 กว้าง 4 ม. 
ยาว 14 ม. สูง 1.00 
ม.  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ฝายกั้นน้ าท่ี
มีการ
ซ่อมแซม 

- ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ
ตลอดป ี

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

293 โครงการก่อสร้าง
ประตูน้ าหนองศรี
รัตนานันท์ 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดป ี 

หมู่ที่ 16 กว้าง 4 
ม. ยาว 10 ม.  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประตูน้ า - ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

294 โครงการก่อสร้าง
ฝายหลังแอ่น 

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดป ี 

หมู่ที่ 16 จุดที่นา
นายเสริม ปุรา
ถานัง ถึง นานาย
สมาส จันทะ
วงษากว้าง 4 ม. 
ยาว 14 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝายหลัง
แอ่น 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

295 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าล าห้วย
ทราย  

-เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
ตลอดป ี 

หมู่ที่ 16 จุดที่นา
นายสุวรรณ ปัญ
โยวัฒน์ กว้าง 3 
ม. ยาว 14 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝายกั้นน้ า
ล าห้วย
ทราย 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

296 โครงการก่อสร้าง
บ้านพัก อบต. 

- เพ่ือเป็นที่พัก
อาศัยให้แก่
เจ้าหน้าที่ 
อบต. 

อบต. ปอพาน 
กว้าง 4 ม. ยาว 
20 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านพัก 
อบต. 

-เจ้าหน้าที่ 
อบต.มี
บ้านพักอาศัย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

297 โครงการก่อสร้าง
ผนังกันดินทรุดรอบ
สนามฟุตซอล 

- เพ่ือให้สนาม
ฟุตซอล มี
ความคงทน 
ถาวร 

สนามฟุตซอล 
อบต.ปอพาน 
กว้าง 23 ม. ยาว 
43 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผนังรอบ
สนามฟุต
ซอล 

- สนามฟุต
ซอล มีความ
คงทน ถาวร 

กองช่าง 

                 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

298 โครงการล้อมรั้ว
รอบบริเวณสถานที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพาน 

- เพ่ือความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย และ
ทราบแนวเขต
อย่างชัดเจน 

อบต. ปอพาน  
ยาว 1,000 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รั้วบริเวณ 
อบต.     
ปอพาน 

- ท าให้มีความ
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย
สวยงาม  
ทราบแนวเขต
ที่สาธารณะ
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



- 355 - 
 

                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

299 โครงการก่อสร้าง
ประปาขนาดใหญ่ 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 1-16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประปา
ขนาดใหญ่ 

- ประชาชนมี
น้ าใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

300 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพาด
สายดับ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

หมู่ที่ 1-16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่างพาด
สายดับ 

- ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

301 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 1-16 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กล้องวงจร
ปิด 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                     องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม      

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

302 โครงการขุดลอกล า
ห้วยปอพาน-หนองโน 

-เพื่อใหป้ระชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 1 กว้าง 16 ม. 
ยาว 1,400 ม. ลึก 
3 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ล าห้วย       
ปอพาน  -
หนองโน ท่ี
มีการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                           แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

              ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

303 โครงการส่งเสริม
สนับสนุน
ทุนการศึกษาเด็ก
เรียนดี แต่ยากจน 

เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาให้
เด็กเรียนดีแต่
ยากจนได้เข้า
เรียนใน
สถานศึกษา 

หมู่ที่ 1-16 ใน
เขตพ้ืนที่ต าบล

ปอพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเรียนดี 
มี
ทุนการศึก
ษา 

เด็กเรียนดีแต่
ยากจนได้เข้า
เรียนใน
สถานศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)                    

                ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

304 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือขัดเกลา
จิตใจเด็ก
เยาวชนที่ดีของ
ชาติ 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลปอพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลปอ
พานมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลปอพาน
เป็นเยาวชนที่
ดีของชาติ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                               ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

305 โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือให้
ความส าคัญแก่
เด็กเยาวชนที่ดี
ของชาติ  

เด็กที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ต าบลปอ

พาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กและ
เยาวชน
เป็น
พลเมืองที่
ดีของชาติ 

เด็กแสดงออก
ในทางท่ี
ถูกต้องกล้าคิด 
กล้าพูด กล้า
แสดงออก 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                      ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

306 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจการสภา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วน
ร่วมพัฒนาแก้ไข
ปัญหาสังคม
ร่วมกัน 

ต าบลปอพาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กและ
เยาวชนมี
ส่วนร่วม
พัฒนาแก้ไข
ปัญหา
สังคม
ร่วมกัน 

เด็กและเยาวชน
มีส่วนร่วม
พัฒนาแก้ไข
ปัญหาสังคม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                               ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

307 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการ
ศึกษาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้มีความรู้
เทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

ศูนย์ฯและ
โรงเรียนในเขต 

ปอพาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อุปกรณ์
ทางการ
ศึกษาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ 

บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้มีความรู้
เทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

             แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                           ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

308 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๕ ศูนย์ 

เพ่ือเป็น
สถานศึกษาท่ี
สวยงามน่า
เรียนรู้ 

ศูนย์เด็กเล็ก ใน
เขตพ้ืนที่ต าบล

ปอพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์
ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก 
๕ ศูนย์ที่
มีการ
ปรับปรุง 

สถานศึกษ
าสวยงาม
น่าเรียนรู้ 

กองการศึกษา กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                     แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

309 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน ร.ร. 
สพฐ. 

เพ่ือส่งเสริม
ร่างกายเด็ก
นักเรียนมี
ร่างกายที่
เหมาะสมกับ
วัย 

เด็กนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่.ต าบล

ปอพานได้
รับประทาน

อาหารกลางวัน
ฟรีทุกคน 

1,744,000 1,744,000 1,744,000 1,744,000 1,744,000 นักเรียนมี
ร่างกายที่
แข็งแรง 

นักเรียนมี
ร่างกายที่
เหมาะสมกับ
วัย 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                      ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

310 อุดหนุนโครงการ
อาหารเสริม(นม) ศูนย์
และร.ร. สพฐ. 

เพื่อเสรมิสร้าง
พลานามัยเด็กมี
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 
สมบูรณ ์

เด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที่.ต าบลปอพาน
ได้รับประทานนม

ทุกคน 

1,246,300 1,246,300 1,246,300 1,246,300 1,246,300 เด็กนักเรยีน
มีพลานามยั
ที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

สามารถ
เสรมิสร้าง
พลานามัยเด็ก
ใหม้ีร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

       

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                      ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

311 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์เด็ก ๕ 
ศูนย ์

เพื่อส่งเสริม
ร่างกายเด็ก
นักเรียนใหม้ี
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 
สมบูรณ ์

ศูนย์เด็กเล็ก 5 ศูนย์ 
ในเขตพื้นท่ีต าบล

ปอพาน 

1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 เด็กนักเรยีน
มีร่างกายที่
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

เด็กนักเรยีนมี
ร่างกายที่
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

312 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน 
ให้มีร่างกายที่
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

หมู่ที่ 1-16 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อุปกรณ์
กีฬา 

เด็ก เยาวชน 
ให้มีร่างกายที่
แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                         ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

313 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนงานประเพณี
ต่างๆ 
 

เพื่อสนับสนุน
ประเพณีต่างๆ
ของชาวพุทธ 

หมู่ที่  1-16 ในเขต
พื้นที่ ต.ปอพาน 

30,000 30,000    30,000  
 

30,000 30,000 ประชาชน
ได้เข้า
ร่วมงาน
ประเพณี
ต่าง ๆ ที่จัด
ขึ้น 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมงาน
ประเพณีต่าง ๆ 
ที่จัดขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                      ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

314 อุดหนุนโครงการ
บรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณร
และบวชศีลจาริณี 

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมเด็ก
ใช้เวลาปิด
เทอมให้เกิด
ประโยชน์ 

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด 133 แห่ง 
รวม 6,650 คน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กใช้
เวลาปิด
เทอมให้
เกิด
ประโยชน์ 

เป็นการสืบ
สาน

วัฒนธรรม 
ประเพณี เด็ก
ใช้เวลาปิด
เทอมให้เกิด
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

315 อุดหนุนโครงการ
ครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรมฯ 

เพ่ือส่งเสริม
ครอบครัว
อบอุ่น 

ส านักงานพุทธ
ศาสนา 

จ.มหาสารคาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบครัว
อบอุ่นด้วย
พระธรรม 

เกิดความ
อบอุ่นขึ้นใน
ครอบครวั 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                           แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                      ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

316 อุดหนุนศนูย์เฉลิม
พระเกียรติ 

เพ่ือส่งเสริม
การด าเนินงาน
ให้เป็นไป
เรียบร้อย 

ที่ว่าการอ.นา
เชือก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ได้อุดหนุน
ศูนย์ฯ 

เป็นการ
เทิดพระเกียร

ติ 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                       ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

317 อุดหนุนการจัดงาน
พระราชพิธีต่างๆ 

เพ่ือร่วมถวาย
สักการะฯ 

ที่ท าการ  
อ.นาเชือก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ได้เข้า
ร่วมงาน
พระราช
พิธีต่าง ๆ 

ประชาชนได้
เข้าร่วมงาน
พระราชพิธี
ต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                               ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

318 อุดหนุนโครงการ
ปฏิบัติธรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรม 

พระธาตุนาดูน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน
ได้เข้า
ร่วมงานวัน
ส าคัญทาง
พุทธศาสนา 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมงานวัน

ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                               ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

319 โครงการหมู่บ้านถือ
ศีล 5 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ประชาชน หมู่ที่ 
1-16 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

         แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

320 โครงการจดังาน 5 
ธันวามหาราช 

เพื่อร าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ประชาชนในต าบล
ปอพาน หมู่ที่ 1-16 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ในต าบลปอ
พานมีความ

รักความ
สามัคค ี

ประชาชนได้
ร าลึกถึงพระ

มหากรณุาธิคณุ
ของ

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                       แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                 ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

321 โครงการจดัซื้อเมล็ด
พันธุ์ข้าว และเมล็ด
พันธุ์ผัก 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้มเีมลด็พันธ์ุ
ข้าว ผัก ท่ีมี
คุณภาพ 

ประชาชน หมู่ที่ 1-
16 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เมลด็พันธ์ุ
ข้าว และ
เมลด็พันธ์ุ
ผัก  

เกษตรกรไดม้ี
เมลด็พันธ์ุข้าว 
ผัก ที่มีคุณภาพ 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                     แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

322 โครงการจัดซื้อพันธุ์
ปลา 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ปลาไว้บริโภค
ในครัวเรือน 

ประชาชนหมู่ที่    
1-16  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พันธุ์ปลา ประชาชนได้มี
ปลาไว้บริโภค
ในครัวเรือน 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

         แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                               ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

323 โครงการจัดซื้อ
เตาเผาถ่าน 
(ประหยัดพลังงาน) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
เตาเผาถ่านที่
สามารถ
ประหยัด
พลังงานใช้ใน
ครัวเรือน 

ประชาชนหมู่ที่ 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เตาเผา
ถ่าน 

ประชาชนมี
เตาเผาถ่านที่
สามารถ
ประหยัด
พลังงานใช้ใน
ครัวเรือน 

กอง
การเกษตร 

แบบ ผ 02 



- 380 - 
 

                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                      ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

324 โครงการก่อสร้าง
เรือนเพาะช ากล้าไม้ 

เพ่ือให้มี
โรงเรือนเพาะ
ช ากล้าไม้ใน
การเพาะช าต้น
กล้าไม้ 

หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 15 ม. ยาว 

30 ม. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เรือนเพาะ
ช ากล้าไม้ 

มี
โรงเรือนเพาะ
ช ากล้าไม้ใน
การเพาะช า
ต้นกล้าไม้ 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                      ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

325 โครงการส่งเสริม
อาชีพจัดซื้อเครื่อง
คัดแยกเมล็ดพันธุ์
ข้าว 

เพ่ือให้มี
เครื่องจักรที่ใช้
ในการคัดแยก
เมล็ดพันธุ์ข้าว
ในชุมชน 

หมู่ที่ 6 จ านวน 1 
เครื่อง 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 เครื่องคัด
แยกเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

สามารถคัด
แยกเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่มี
ประสิทธิภาพ
ได้ 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                      ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

326 โครงการตลาดนัด
ชุมชน 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
สถานที่
จ าหน่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรและอ่ืน 
ๆ 

หมู่ 8 ลาน
คอนกรีต กว้าง 

15 ม. ยาว 30 ม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานตลาด
นัดชุมชน 

ประชาชนได้มี
สถานที่
จ าหน่าย
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรและอ่ืน 
ๆ 

กอง
การเกษตร 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                         แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                      ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

327 โครงการเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ 

เพ่ือเป็นการลด
รายจ่าย เพิ่ม
รายได้ใน
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1-16 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไก่พันธุ์ไข่ สามารถลด
รายจ่าย เพิ่ม
รายได้ให้แก่
ครัวเรือน 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                           แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                               ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

328 โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะการใช้
สารพิษ/สารเคมีใน
เกษตรกรต าบลปอ
พาน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ปลอดจาก
สารพิษ 

ประชาชน หมู่ที่ 
1-16 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ปลอดจาก
สารพิษ 

ประชาชน
ปลอดจาก
สารพิษ 

ส่วน
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                         แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                              ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

329 โครงการส่งเสริม
การผลิต/การใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ปลอดจาก
สารพิษ 

ประชาชน หมู่ที่ 
1-16 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ปลอดจาก
สารพิษ 

ประชาชน
ปลอดจาก
สารพิษ 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                               ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

330 โครงการส่งเสริม
การปลูกเห็ด 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
เห็ดไว้บริโภค
ในครัวเรือน
และจ าหน่าย 

ประชาชนหมู่ที่ 3 
และหมู่ท่ี 10  

 

20,000 20,000 20,000   20,000 20,000   ก้อนเชื้อ
เห็ด 

ประชาชนได้มี
เห็ดไว้บริโภค
ในครัวเรือน
และจ าหน่าย 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 



- 387 - 
 

                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                          แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                       ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

331 โครงการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่เกษตรกร 

ประชาชนหมู่ที่ 
10  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มปลูก
หม่อน
เลี้ยงไหม 

เกษตรกรมี
อาชีพเสริม
หลังฤดูท านา 

กอง
การเกษตร 

 

 

 

แบบ ผ 02 



- 388 - 
 

                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                         ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

332 โครงการส่งเสริม
กลุ่มทอผ้า 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่เกษตรกร 

ประชาชนหมู่ที่ 8 
และหมู่ท่ี 10  

 

50,000 50,000 50,000   50,000   50,000 กลุ่มทอผ้า เกษตรกรมี
อาชีพเสริม

หลังฤดูท านา 

กอง
การเกษตร 

 

 

 

แบบ ผ 02 



- 389 - 
 

                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                      ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

333 โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงกบ เลี้ยง
ปลา 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่เกษตรกร 

ประชาชนหมู่ที่ 
10  
 

30,000 30,000 30,000  30,000 30,000 กบ และ 
ปลา 

เกษตรกรมี
อาชีพเสริม

หลังฤดูท านา 

กอง
การเกษตร 

 

 

 

แบบ ผ 02 



- 390 - 
 

                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

334 โครงการอนุรักษ์
พันธุ์พืชในท้องถิ่น
แหล่งสมุนไพรใกล้
ตัว 

เพ่ือให้
ประชาชนรู้จัก
ใช้สมุนไพรใน
การรักษาโรค
เบื้องต้น 

ประชาชน หมู่ที่ 
1-16 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สมุนไพร ประชาชนรู้จัก
ใช้สมุนไพรใน
การรักษาโรค
เบื้องต้น 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

335 โครงการส่งเสริม
กลุ่มเพาะเห็ดฟาง 
พร้อมอุปกรณ์ 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่เกษตรกร 

ประชาชนหมู่ที่ 
3,13    และ14  

 

50,000 50,000 50,000   50,000 50,000 ก้อนเชื้อ
เห็ด 

ประชาชนได้มี
เห็ดไว้บริโภค
ในครัวเรือน
และจ าหน่าย 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 



- 392 - 
 

                                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

336 โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
ประชาชนหลังฤดู
เก็บเก่ียว 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
รายได้หลังฤดู
เก็บเก่ียว 

ประชาชน หมู่ที่ 
1-16 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

337 โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลาใน
หนองสระ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน หมู่ที่   
1-16 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
การเกษตร 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

338 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มปุ๋ย 

เพ่ือเป็นการลด
รายจ่าย เพิ่ม
รายได้ใน
ครัวเรือน 

หมู่ที่  1-16 ใน
เขตพ้ืนที่ต าบล

ปอพาน 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มปุ๋ย
และกลุ่ม
เกษตรกร 

ลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

339 โครงการจัดซื้อพันธุ์
ปลา  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
อาชีพเสริมและ
อยู่ได้ด้วย
ตนเอง 

หมู่ที่ 1- 16 ใน
เขตพ้ืนที่ 

ต าบลปอพาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 พันธุ์ปลา ประชาชนมี
อาชีพเสริม

และอยู่ได้ด้วย
ตนเอง 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

340 โครงการส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงสุกร  ไก่  
ในชุมชน 

เพ่ือให้ชุมชน
เกิดรายได้ และ
เป็นต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่ 13 บ้านสระ
ใหม่สามัคคี 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สุกร  ไก่   ชุมชนเกิด
รายได้ และ
เป็นต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

341 โครงการสนับสนุน
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

เพ่ือให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านได้ท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

หมู่ที่ 6,13 หรือ 
(ในต าบลปอ

พาน) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กลุ่มสตรี
แม่บ้านได้
ท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กลุ่มสตรี
แม่บ้านได้ท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการ 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

342 โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้กับ
ประชาชนใน
หมู่บ้านต าบลปอ
พานด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง 

ประชาชนในต าบล 
ปอพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ในต าบลปอ
พานด าเนิน
ชีวิตแบบ
พอเพียง 

ประชาชนใน
ต าบลปอพาน
ด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

343 โครงการพัฒนา
กลุ่มอาชีพสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชน 

เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กลุ่ม
อาชีพในชุมชน 
มีอาชีพเสริม 

จ านวน 16 
หมู่บ้าน  ต าบล

ปอพาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มมี
อาชีพ
เสริมและ
มีรายได้ 

กลุ่มมีอาชีพ
เสริมและมี
รายได้ 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

344 อุดหนนุโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมตาม
แนวพระราช
ด ารัส
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ที่ท าการอ.นาเชือก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ได้เข้าร่วม
โครงการฯ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมโครงการฯ 

กอง
การเกษตร 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการเกษตร                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

345 อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมภาค
การเกษตร 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 

เกษตร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ได้รับ
ความรู้จาก
ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีก
ารเกษตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้จากศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเ
กษตร 

กอง
การเกษตร 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

346 โครงการส่งเสริม
สุขภาพมารดา
วัยรุ่น 

เพ่ือให้ความรู้
แก่มารดาวัยรุ่น
ที่ตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

เด็กวัยรุ่นในเขต
พ้ืนที่ต าบลปอ

พาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตรา
ตั้งครรภ์
ในมารดา
วัยรุ่นไม่
ตั้งครรภ์ 

มารดาวัยรุ่น
ไม่ตั้งครรภ์ซ้ า 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

347 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เพ่ือเสริมสร้าง
ความรักความ
เข้าใจที่ดีต่อ
สมาชิกใน
ครัวเรือน 

ต าบลปอพาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบครัว
มีความ
อบอุ่น
เข้มแข็ง 

สมาชิกมีความ
รัก ความเข้า
ในที่ดีต่อ
ครัวเรือน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

348 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้
เด็กวัยรุ่นเข้าใจ
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

เด็กวัยรุ่นในเขต
พ้ืนที่ต าบลปอ

พาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กวัยรุ่น
ลดการ
ตั้งครรภ์
ก่อนวัยอัน
ควร 

เด็กวัยรุ่นมี
ความรู้และ
สามารถ
ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ 02 



- 405 - 
 

                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

349 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

เพื่อเสรมิสร้าง
ภูมิคุ้มกันความ
รุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัวต าบล
ปอพาน 

เด็ก สตรีและบุคคล
ต าบลปอพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก สตรี
และบุคคล
ในต าบลปอ
พานไม่มี
ปัญหาการ
ใช้ความ
รุนแรงต่อ
กัน 

เด็ก สตรีและ
บุคคลในต าบล
ปอพานไม่มี
ปัญหาการใช้
ความรุนแรงต่อ
กัน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

350 โครงการร่วมมือ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
เยาวชนมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 

เพ่ือส่งเสริม
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

บุคลากร
การศึกษาในเขต

พ้ืนที่ต าบล 
ปอพาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากร
ทางการ
ศึกษามี
ประสิทธิภ
าพในการ
ท างาน
มากยิ่งขึ้น 

บุคลากร
ทางการศึกษา
มี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
มากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

351 โครงการอบรมให้
ความรู้การเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้การ
เลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่
ถูกต้อง 

ผู้ปกครอง/
บุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพ้ืนที่

ต าบลปอพาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก
ปฐมวัย
ได้รับการ
เลี้ยงดู
อย่างถูก
วิธ ี

เด็กปฐมวัย
ได้รับการเลี้ยง
ดูอย่างถูกวิธี 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

352 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย อายุ 0-5 ปี 
ต าบลปอพาน 

เพ่ือกระตุ้นเด็ก
ให้มีการ
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

เด็ก 0-5 ปี ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลปอ

พาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมี
พัฒนาการ
ที่ดีข้ึน 

เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

353 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรทาง
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 
ด้านวิชาการ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นท่ี

ต าบลปอพาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากร
ทางการ
ศึกษามี
ประสิทธิภา
พในการ
ด าเนินงาน 
ด้าน
วิชาการ 

บุคลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 
ด้านวิชาการ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

354 โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอน 

เพ่ือให้นักเรียน
มีวัสดุ อุปกรณ์
สื่อการเรียน
การสอน 
เพียงพอและ
ทันสมัย 

ศูนย์เด็กและ
โรงเรียนในเขต 
พ้ืนที่ ต.ปอพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุ 
อุปกรณ์
สื่อการ

เรียน การ
สอนที่
ทันสมัย 

นักเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ์สื่อ
การเรียนการ
สอน เพียงพอ
และทันสมัย 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

355 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเสรมิสร้าง
ร่างกาย ให้
แข็งแรง 

หมู่ที่ 1-16 
ในต าบลปอพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชนมี
ร่างกายที่
แข็งแรง 

เด็กและเยาวชน
มีร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสูก่ารเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

356 โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 

เพ่ือเสริมสร้าง
ร่างกาย ให้
แข็งแรง 

หมู่ที่ 2 ,9 หรือ        
(ในต าบลปอ

พาน) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน
มีร่างกาย
ที่แข็งแรง 

เด็ก เยาวชน 
และ
ประชาชนมี
ร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

357 โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์การกีฬา 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
อุปกรณ์การ
กีฬาไว้ออก
ก าลังกาย 

หมู่  1-16 ต าบล
ปอพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุ 
อุปกรณ์
การกีฬา 

ประชาชนมี
อุปกรณ์การ
กีฬาไว้ออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 



- 414 - 
 

                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

358 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ประจ าต าบล 

เพ่ือให้
ประชาชนเกิด
ความสามัคคี  
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

หมู่ที ่1-16 
(ต าบลปอพาน) 

 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน
เกิดความ
สามัคคี  มี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนเกิด
ความสามัคคี  

มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ 02 



- 415 - 
 

                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

359 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
โบราณสถาน (กู่
ทอง) 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์
โบราณสถาน  

 บ้านกุดหลวง       
หมู่ที่ 5 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีโบราณ
สถานที่
ส าคัญใน
ต าบล 

มีโบราณ
สถานที่ส าคัญ

ในต าบล 

กอง
การศึกษา 

                 

 

แบบ ผ 02 



- 416 - 
 

                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

360 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส ์

 หมู่ที่ 1- 16 ต.ปอ
พาน 

8,374,800   8,374,800 8,374,800 8,374,800 8,374,800 ผู้สูงอาย ุผู้
พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
สงเคราะห ์

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
สงเคราะห ์

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

361 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบล 

เพ่ือจัด
งบประมาณ
สนับสนุน 
สมทบกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนวันละ
บาท 

หมู่ 1- 16  ต.ปอ
พาน   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้รับ
สวัสดิการ
จาก
กองทุนฯ 

ประชาชน
ได้รับ

สวัสดิการจาก
กองทุนฯ 

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

362 โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ประจ าปี 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในวัน
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-
16 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้สูงอายุ
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

ผู้สูงอายุได้เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

363 โครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

เพ่ือสนับสนุน
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชน ปอพาน 

หมู่ที่ 1-16   
ต าบลปอพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบครัว
ในต าบล
ปอพานได้
เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

ครอบครัวใน
ต าบลปอพาน
ไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

364 โครงการเงิน
สงเคราะห์ผู้มี
รายได้น้อย และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือจ่ายเงิน
สงเคราะห์ แก่
ผู้มีรายได้น้อย
และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาส 
หมู่ที่ 1-16 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้มีรายได้
น้อยและ
ผู้ด้อยโอก
าสได้รับ
การ
สงเคราะห์ 

ผู้มีรายได้น้อย
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ 02 



- 421 - 
 

                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

365 โครงการพื้นที่
สร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กอ าเภอนาเชือก  
“ถนนเด็กเดิน(พ้ืนที่
สร้างฝันของเด็กวัย
มันส์)” 

เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชนในเขต
พ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
สร้างสรรค ์

เยาวชนต าบล 
ปอพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก 
เยาวชนใน
เขตพ้ืนที่
ไดร้ับการ
พัฒนา
อย่าง
สร้างสรรค ์

เด็ก เยาวชน
ในเขตพ้ืนที่
ไดร้ับการ

พัฒนาอย่าง
สร้างสรรค ์

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

366 โครงการรวมพลัง
วันสตรีสากลต าบล
ปอพาน 

เพ่ือสร้างความ
รัก ความ
สามัคคี สตรี
ต าบลปอพาน
ให้มีความ
เข้มแข็ง 

สตรีต าบลปอ
พาน 

 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สตรีต าบล
ปอพานมี
ความรัก 
ความ
สามัคคี
และความ
เข้มแข็ง 

สตรีต าบลปอ
พานมีความ

เข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

367 โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนต าบล
ปอพาน 

เพ่ือให้
ครอบครัวใน
ต าบลปอพานมี
ความผาสุก 

หมู่ 1-16 ต าบล
ปอพาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครอบครัว
ในต าบล
ปอพานมี
ความ
ผาสุก 

ครอบครัวใน
ต าบลปอพาน
มีความผาสุก 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

368 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจการ
สภาเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชน กล้า
คิด กล้า
แสดงออก 

เด็กและเยาวชน
ต าบลปอพาน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 เด็ก 
เยาวชน 
กล้าคิด 
กล้า
แสดงออก 

เด็ก เยาวชน 
กล้าคิด กล้า
แสดงออก 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

369 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือเป็น
ก าลังใจให้กับ
ผู้ป่วย 

เขตพ้ืนที่ต าบล
ปอพาน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 
ผู้ป่วย
เอดส์ มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ มี
คุณภาพชีวิตที่

ดี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ 02 
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                                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

370 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมก่อสร้างที่อยู่
อาศัยบ้านผู้ยากไร้ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ด้านปัจจัยสี่กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชนในเขต
ต าบลปอพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง 
ต่อเติม ที่
อยู่ อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

371 โครงการจัดท าแผน
ชุมชนต าบลปอพาน 

เพ่ือจัดอบรม
การจัดท าแผน
ชุมชนทุก
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1-16 ใน
เขตต าบลปอพาน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ทุก
หมู่บ้าน
ได้รับการ
จัดท าแผน
ชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน
ได้รับการ
จัดท าแผน

ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

                  

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

372 โครงการสร้างสรรค์
เด็ก 
ในเขตต าบลปอ
พาน 

เพ่ือให้เด็กได้
แสดงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

เด็ก เยาวชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบล
ปอพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก 
เยาวชนได้
แสดง
ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค ์

เด็ก เยาวชน
ได้แสดง

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

373 โครงการปอพาน 
มอบความอบอุ่น
ต้านภัยหนาว 

เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน
และช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ยากไร้ 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลปอ

พาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ที่ยากไร้ 
และ
เดือดร้อน
ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนที่
ยากไร้ และ
เดือดร้อน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

374 โครงการสนับสนุน
กลุ่มสตรีต าบลปอ
พาน 

เพ่ือให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านได้
แสดงออกถึง
ความรู้ 
ความสามารถ 

กลุ่มสตรีในเขต
พ้ืนที่ต าบลปอ

พาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มสตรี
แม่บ้านได้
แสดงออก
ถึงความรู้ 
ความสาม
ารถ 

กลุ่มสตรี
แม่บ้านได้

แสดงออกถึง
ความรู้ 

ความสามารถ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

375 โครงการจัดซื้อแบบ
พิมพ์รูปเล่ม จปฐ. 

เพ่ือเป็น
หลักฐานในการ
จัดเก็บ จปฐ.
ต าบลปอพาน 

เขตพ้ืนที่ต าบล
ปอพาน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 แบบพิมพ์ 
จปฐ. 

ทุกครัวเรือน
ได้รับการ

ส ารวจ จปฐ. 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

376 โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพ 

เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

กลุ่มอาชีพต าบล
ปอพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพ
ได้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม 

ประชาชนมี
รายได้เสริม 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

377 โครงการฝึกอบรม
ส ารวจข้อมลู จปฐ 
ต าบลปอพาน, 
จดัเก็บข้อมลูและ
บันทึก จปฐ. 
 

เพื่อให้ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและกรอก
ข้อมูลได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ
ถูกต้อง 

ผู้จัดเก็บ จปฐ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ผู้จัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. 
ได้เข้ารับ

การ
ฝึกอบรม 

และบันทึก
ข้อมูล จปฐ. 

ผู้จัดเก็บข้อมูลมี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถจัดเก็บ 
กรอกข้อมูลได้
ถูกต้อง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

378 โครงการเพิ่มio
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน
ทดแทนส าหรับกลุ่ม
อาชีพ 

เพ่ือให้กลุ่ม
อาชีพมีความรู้
ในการใช้
พลังงาน
ทดแทนในการ
ท ากิจกรรม  

 หมู่ที่ 1- 16  
ในต าบลปอพาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการใช้
พลังงาน
ทดแทนใน
การท า
กิจกรรม 

กลุ่มอาชีพมี
การใช้

พลังงาน
ทดแทนใน

การท า
กิจกรรม 

กอง
สวัสดิการฯ 

           

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

379 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่ม
อาชีพ (วิสาหกิจ
ชุมชน) 

เพ่ือให้กลุ่ม
อาชีพมีความรู้
ในการท า
กิจกรรมของ
กลุ่ม  

 หมู่ที่ 1- 16  
ในต าบลปอพาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีความรู้
ในการท า
กิจกรรม
ของกลุ่ม 

กลุ่มอาชีพมี
ความรู้ในการ
ท ากิจกรรม
ของกลุ่ม 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานการศึกษา                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

380 โครงการธนาคาร
ความดี ต าบลปอ
พาน 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ประชาชน หมู่ที่ 
1-16 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา        

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)       

                                        ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                             

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น                              

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

381 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

- เพ่ือให้
ผู้สูงอายุใน
ต าบลปอพาน
ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

หมู่ที่ 1-16 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ
ในต าบล
ปอพานได้
ท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลปอพาน
ได้ท ากิจกรรม

ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

382 โครงการฝึกอบรม
ทบทวน /จัดตั้ง 
อปพร. 

เพ่ือให้ อปพร.
มีความพร้อม
และมีความรู้
เพ่ิมมากข้ึน 

หมู่ที่  1 – 16 
ต าบลปอพาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร.มี
ความ
พร้อมและ
มีความรู้
เพ่ิมมาก
ขึ้น 

อปพร.มีความ
พร้อมและมี
ความรู้เพิ่ม

มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

383 โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และสงกรานต์ 

เพ่ือป้องกัน ลด
อุบัติเหตุไม่มี
อุบัติเหตุบน
ถนน 

เขตพ้ืนที่ต าบล
ปอพาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ไม่มี
อุบัติเหตุ
บนถนน 

ไม่มีอุบัติเหตุ
บนถนน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

384 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริม
การป้องกันยา
เสพติด 

จังหวัด
มหาสารคาม 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ไม่มียา
เสพติดใน
พ้ืนที่ 

ไม่มียาเสพติด
ในพ้ืนที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

           

      

                

แบบ ผ 02 
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                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

385 โครงการจัดหา
เครื่องแต่งกายของ 
อป.พร. 

เพ่ือให้อปพร.มี
เครื่องแต่งกาย
และอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ 

อปพร. หมู่ที่ 1-
16 ต าบลปอพาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องแต่ง
กาย ของ 
อปพร. 

อปพร.มี
เครื่องแต่ง
กายและ
อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

                          

แบบ ผ 02 



- 442 - 
 

                         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

386 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้านต าบลปอ
พาน 

เพ่ือสนอง
นโยบาย
เร่งด่วนในการ
สร้างความ
สามัคคี
สมานฉันท์ 

หมู่ที่  1-16 
ต าบลปอพาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลูกเสือ
ชาวบ้าน
ต าบลปอ
พานได้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม
ทบทวน 

ลูกเสือ
ชาวบ้านต าบล
ปอพานได้เข้า

รับการ
ฝึกอบรม
ทบทวน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

387 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ พบ
ประชาชน 

เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

16 หมู่บ้านใน   
ต าบลปอพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เจ้าหน้าที่
กับ
ประชาชน
ในพ้ืนที่มี
ความสัมพั
นธ์ที่ดีต่อ
กัน 

เจ้าหน้าที่กับ
ประชาชนใน

พ้ืนทีมี่
ความสัมพันธ์

ที่ดีต่อกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

388 โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
กฎหมาย 

พ้ืนที่ต าบลปอ
พาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
มีความรู้
ความ
เข้าใจด้าน
กฎหมาย
การ
เลือกตั้ง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน

กฎหมายการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

389 โครงการออก
ประชาวิจารณ์ 
พรบ. ขุดดิน  ถม
ดิน 

เพ่ือให้
ประชาชน
เข้าใจเรื่อง 
พรบ. ขุดดินถม
ดิน 

    16 หมู่บ้าน 
   ต าบลปอพาน 

 50,000   50,000         
50,000 

50,000 50,000 ประชาชน
เข้าใจเรื่อง 
พรบ. ขุด
ดินถมดิน 

ประชาชน
เข้าใจเรื่อง 

พรบ. ขุดดิน
ถมดิน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

390 โครงการอบรม
ชุมชนเข้มแข็งร่วม
ใจสร้างเกาะคุ้มภัย
ในชุมชน 

เพ่ือเสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสถาบัน
ครอบครัว 

เขตพ้ืนที่ต าบล
ปอพาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

391 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
จราจร 

เพื่อให้อาสาสมัคร
จราจรมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถปฏบิัติ
หน้าที่จราจรได้
ถูกต้อง 

เยาวชน,ประชาชน 
ต าบลปอพาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อาสาสมัคร
จราจรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
จราจรได้
ถูกต้อง 

อาสาสมัครจราจร
มีความรู้ ความ

เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่

จราจรได้ถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

392 โครงการฝึกอบรม
เครือข่ายผู้น าการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือให้
เยาวชน/
ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

พ้ืนที่ต าบลปอ
พาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชน
ประชาชน
ห่างไกลยา
เสพติด 

เยาวชน
ประชาชน
ห่างไกลยา

เสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

393 โครงการฝึกอบรม
ประสิทธิภาพและ
สมาชิก 
แจ้งข่าวยาเสพติด 

เพ่ือสนองต่อ
นโยบาย
ภาครัฐบาล ต.
ปอพานปลอด
ยาเสพติด 

ต าบลปอพาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต.ปอพาน
ปลอดยา
เสพติด 

ต.ปอพาน
ปลอดยาเสพ

ติด 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

394 โครงการด าเนินการ
เลือกตั้ง 

เพ่ือแสดงออก
ถึงความเป็น
ประชาธิปไตย 

หมู่ที่ 1-16 ต าบล
ปอพาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน
ได้ไปใช้
สิทธิ์
เลือกตั้ง 

ประชาชนได้
ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

395 โครงการปกป้อง 
เทิดทูน สถาบันของ
ชาติ  และสนอง
นโยบายของรัฐบาล 

เพ่ือสร้างความ
สามัคคี 
สมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ ต.ปอพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกิดความ
สามัคคี 
สมานฉันท์
ของคนใน
ชาติ 

เกิดความ
สามัคคี 

สมานฉันท์
ของคนในชาติ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

396 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริม
การป้องกันยา
เสพติด 

ที่ท าการอ.นา
เชือก 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ไม่มียา
เสพติดใน
พ้ืนที่ 

ไม่มียาเสพติด
ในพ้ืนที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

397 อุดหนุนพัฒนา
หมู่บ้านปลอดยา
เสพติด 

เพ่ือร่วมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพ
ติด 

สภ.ปอพาน 
เขตพ้ืนที่หมู่ 1-
16 

70,000 70,000 70,000 
 

70,000 
 

70,000 ชุมชน
เข้มแข็ง
ปลอดยา
เสพติด 

ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพ

ติด 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

398 โครงการจดังานวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
ของ รัชกาลที่ 5 

อบต.ปอพาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
ส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุ
ของ รัชกาล
ที่ 5 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นส านึกใน

พระมหา
กรุณาธิคณุของ 

รัชกาลที่ 5 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

399 โครงการจัดท าแผน
แม่บทป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต าบลปอพาน 

เพ่ือให้มีแผน
ด าเนินงานใน
การป้องกันภัย
ฯ 

อบต.ปอพาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีแผน
ด าเนินงา
นในการ
ป้องกันภัย
ฯ 

มีแผน
ด าเนินงานใน
การป้องกัน

ภัยฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

400 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยใน
สถานที่ราชการ 

อบต.ปอพาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กล้อง
วงจรปิด 

มีความ
ปลอดภัยใน
สถานที่
ราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

401 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อน 

อบต.ปอพาน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 
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                                        2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

402 โครงการป้องกัน
อัคคีภัย 

เพ่ือป้องกันเหตุ
เพลิงไหม้ 

อบต.ปอพาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถ
ป้องกัน
เหตุเพลิง
ไหม้ได้ 

สามารถ
ป้องกันเหตุ
เพลิงไหม้ได้ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

 

แบบ ผ 02 
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                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

                     ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความปลอดภัย                  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

403 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ 
อปพร. 

เพ่ือให้ อปพร. 
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

อปพร.ต าบลปอ
พาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร. มี
ประสิทธิภ
าพในการ
ปฏิบัติงาน 

อปพร. มี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

404 โครงการจดัซื้อสารเคมี
(ทรายอะเบท/น้ ายา
พ่นหมอกควัน) 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

หมู่ที่ 1-16           
ต าบลปอพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออ
กได ้

สามารถป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออกได ้

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

405 โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกัน
และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

   หมู่ที่ 1-16         
ต าบลปอ พาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การฉีด
วัคซีน
ป้องกัน
โรคพิษ
สุนัขบ้า 

สามารถ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้าได้ 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

406 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริม
การดูแล
สุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชน 

ต าบลปอพาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ดูแลด้าน
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลด้าน

สุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 



- 463 - 
 

                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

407 สนับสนุนโครงการ
บ้านน่าอยู่ปลอด
ลูกน้ ายุงลาย 

เพ่ือร่วมแก้ไข
ปัญหา
ไข้เลือดออก 

รพ.สต.ในต าบล
ปอพาน/

ประชาชนต าบล
ปอพาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 บ้านเรือน
ปลอด
ลูกน้ า
ยุงลาย 

สามารถแก้ไข
ปัญหา

ไข้เลือดออก
ได้ 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

408 โครงการพัฒนาสุขภาพ
ภาคประชาชน หมู่ 1-16 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ  อสม. , 
ผู้น า 
2.เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
3.เพื่อบริการในศูนย์ 
ศสมช. 

ประชาชนหมู่ 1-16 
ต าบลปอพาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 -สามารถ
พัฒนา
ศักยภาพ    อส
ม. ผู้น า 
-สามารถป้องกนั
และควบคุม
โรคติดตอ่ 
-สามารถ
บริการในศูนย์ 
ศสมช.ได้ 

-สามารถพัฒนา
ศักยภาพ    อสม. 
ผู้น า 
-สามารถปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
-สามารถบริการใน

ศูนย์ ศสมช.ได้ 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

409 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

เพื่อตรวจสุขภาพ
ให้เป็นปกติทุกๆ
ปี 

ผู้บริหาร,พนักงาน
ส่วนต าบล และ 

พนง.จ้าง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้บริหาร,
พนักงาน
ส่วนต าบล
และ พนง.
จ้าง มี
สุขภาพ 
ร่างกายเป็น
ปกติ 

ผู้บริหาร,
พนักงานส่วน
ต าบลและพนง.
จ้าง ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ 02 
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                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

410 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพกาย 
จิตใจ ให้ผู้สูงอายุ
มีร่างกายที่
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุในต าบลปอ
พาน 

(หมู่ที่ 1-16) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมี
ร่างกายที่
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุมี
ร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอยีดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

411 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือให้
ประชาชนรู้จัก
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

พ้ืนที่ต าบลปอ
พาน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไม่มีโรค
ไข้เลือดอ
อกใน
ชุมชน 

ประชาชนรู้จัก
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

412 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส ์

เพื่อให้ประชาชน
ป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส ์

เยาวชน ประชาชน
ต าบลปอพาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ไม่มโีรค
เอดส์ใน
ชุมชน 

ประชาชน
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
เอดสไ์ด ้

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 



- 469 - 
 

                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

413 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนแพทย์แผน
ไทย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการ
แพทย์แผนไทย 

พื้นที่ต าบลปอพาน 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
แพทย์แผน
ไทย 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

แพทย์แผนไทย 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

414 โครงการจัดหาถัง
ขยะให้ทุกครัวเรือน 

เพ่ือจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 

ต าบลปอพาน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถังขยะ บ้านเมืองน่า
อยู่ 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

415 โครงการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือไอโอดีนใน
ประชาชนต าบลปอพาน 

เพื่อประชาชนไม่
เป็นโรคคอพอก/เพิ่ม
ระดับสติปัญญาใน
เด็ก อายุ 0-5 ป ี

ผู้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลปอพาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไม่
เป็นโรคคอ
พอกเด็ก 0-5 
ปี มีระดับ
สติปัญญาดี
ขึ้น 

ประชาชนไม่เป็น
โรคคอพอกเด็ก 0-

5 ปี มีระดับ
สติปัญญาดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

416 โครงการตรวจ
สุขภาพเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนที่ต าบล

ปอพาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                     2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

417 โครงการสร้างสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

เพื่อให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความ
รัก ความอบอุ่น 

ครอบครัวในต าบล
ปอพาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ความรัก 
ความอบอุ่น 

สมาชิกใน
ครอบครัวมี

ความรัก ความ
อบอุ่น 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

418 โครงการเต้นแอโรบิค เพื่อใหป้ระชาชน
มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง ใช้เวลา
ว่างใหเ้กิด
ประโยชน ์

ประชาชน หมู่ที่ ๒ 
(ทุกหมู่บ้านในต าบล

ปอพาน) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การเต้นแอ
โรบิค 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 
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                      2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

419 โครงการธนาคาร
สุขภาพ 

เพื่อเสรมิสร้างให้
ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลปอ
พานมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลปอพาน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ในเขตพื้นท่ี
ต าบลปอ
พานมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลปอ
พานมีสุขภาพ

แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

420 อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

หมู่ที่ 1-16ต าบล
ปอพาน 

112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์                         

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                        

 1.1 แผนงานสาธารณสุข              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

421 - การบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
การบริการ
ทันท่วงที 

หมู่ที่ 1-16ต าบล
ปอพาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
ทันท่วงที 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ

ทันท่วงที 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

แบบ ผ 02 
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                         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

422 โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
เพ่ิมจ านวน
ต้นไม้ 

พ้ืนที่  ต าบลปอ
พาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีป่าไม้
เพ่ิมข้ึน 

มีทรัพยากร 
ธรรมชาติเพ่ิม

มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

423 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในที่ท าการ 
อบต. 

เพ่ือปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถานที่
ท าการน่าอยู่ 

หมู่ที่ 6 ,13 และ 
อบต.ปอพาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม 

มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

424 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 

เพ่ือให้มีสถานที่
ก าจัดขยะเป็น

สัดส่วน 

หมู่ที่ 1-16 และ  
อบต.ปอพาน  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสถานที่
ก าจัดขยะ
เป็น
สัดส่วน 

มีสถานที่
ก าจัดขยะเป็น

สัดส่วน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

425 โครงการปอพานน่า
อยู่ บ้านน่ามอง 

เพ่ือพัฒนา
หมู่บ้านในเขต
ต าบลปอพาน
ให้สะอาดน่า
อยู่ 

หมู่บ้านในเขต
ต าบลปอพาน 

หมู่ 1-16 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู่บ้านใน
เขตต าบล
ปอพาน
สะอาดน่า
อยู่ 

หมู่บ้านในเขต
ต าบลปอพาน
น่าอยู ่น่ามอง 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 



- 482 - 
 

                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

426 โครงการปรับปรุง
บ่อขยะ 

เพ่ือพัฒนา
หมู่บ้านให้
สะอาดน่าอยู่ 

หมู่ที่ 7  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู่บ้านให้
สะอาดน่า
อยู่ 

หมู่บ้านให้
สะอาดน่าอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

แบบ ผ 02 



- 483 - 
 

                                    2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

427 โครงการจัดซื้อถัง
ขยะภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 

หมู่ที่ 1-16 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถังขยะ บ้านเมืองน่า
อยู่ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

428 โครงการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร 

-เพ่ือเป็นการ
ประหยัด
พลังงาน 

หมู่ที่ 1-16 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 แผงโซล่า
เซลล์ 

สามารถ
ประหยัด
พลังงานได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

429 โครงการติดตั้งแผงโซ
ลา่เซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อระบบ
น้ าประปา 

-เพื่อเป็นการ
ประหยดัพลังงาน
น้ าประปา 

หมู่ที่ 1-16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แผงโซล่า
เซลล ์

สามารถ
ประหยดั
พลังงานได ้

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

430 โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบท่ีสาธารณะ  

เพ่ือให้ที่
สาธารณะมีรั้ว
รอบเป็น
ระเบียบ 

รั้วรอบท่ี
สาธารณะ 
หมู่ที่ 1-16 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ที่
สาธารณะ
มีรั้วรอบ
เป็น
ระเบียบ 

ที่สาธารณะมี
รั้วรอบเป็น
ระเบียบ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

431 โครงการแกไ้ขปัญหา
อุทกภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย ไฟป่า 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
แก้ปัญหาภัย
ต่างๆ 

เขตพื้นท่ีต าบลปอ
พาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 สามารถ
แก้ไขปัญหา
อุทกภัย ภัย
แล้ง ภัย
หนาว 
อัคคีภัย ไฟ
ป่า 

สามารถแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย 
ภัยแล้ง ภัย

หนาว อคัคีภัย 
ไฟป่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

432 โครงการถนนสี
เขียว 

เพ่ือให้ความชุม
ชื่นในเขตพ้ืนที่

ต าบล 

ต าบล.ปอพาน  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ต าบลปอ
พานมี
ถนนสี
เขียว 

ต าบลปอพาน
มีถนนสีเขียว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

433 โครงการสอบแนว
เขตทีส่าธารณะ 

เพ่ือวัดแนวเขต
ที่สาธารณะ 

พ้ืนที่ อบต.ปอ
พาน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ที่
สาธารณะ
มีแนวเขต
ที่ชัดเจน 

สาธารณะมี
แนวเขตท่ี
ชัดเจน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 



- 490 - 
 

                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

434 โครงการธนาคารขยะ -เพื่อให้ประชาชน
รู้จักการคัดแยกขยะ  
-เพื่อให้บ้านเมืองมี
ความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
- เพื่อให้สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

อบต. ปอพาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชน
รู้จักแยกขยะ 
- บ้านเมอืง
สะอาด มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
- สามารถ
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของโรคได้ 

- ประชาชนรูจ้ัก
แยกขยะ 
- บ้านเมืองสะอาด 
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
- สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาด

ของโรคได้ 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

435 โครงการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม (ตาม
หลัก 3R) 

-เพื่อให้ประชาชน
รู้จักการคัดแยกขยะ  
-เพื่อให้บ้านเมืองมี
ความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
- เพื่อให้สามารถ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

อบต. ปอพาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชน
รู้จักแยกขยะ 
- บ้านเมอืง
สะอาด มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
- สามารถ
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของโรคได้ 

- ประชาชนรูจ้ัก
แยกขยะ 
- บ้านเมืองสะอาด 
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
- สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาด

ของโรคได้ 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                                       

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                        

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

436 โครงการจดัซื้อรถเก็บ
ขยะ 

-เพื่อให้บ้านเมือง
มีความสะอาด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

หมู่ที่ 13 ขนาด
ความจุ 6000 ลบ.

ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านเมืองมี
ความ
สะอาด เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
 

บ้านเมืองมี
ความสะอาด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

437 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อการจัดเก็บ
ภาษีที่มี
ประสิทธิภาพให้
สามารถเก็บภาษี
ได้มากข้ึน 

ต าบลปอพาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธิภา
พท าให้
สามารถเก็บ
ภาษีไดม้าก
ขึ้น 

การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ
ท าให้สามารถ
เก็บภาษีได้มาก

ขึ้น 

กองคลัง 

 

แบบ ผ 02 
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                                          2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

438 โครงการปรับปรุง
ระบบทะเบียนแผน
ที่ภาษี 

เพ่ือปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

พ้ืนที่ต าบลปอ
พาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
ที่ชัดเจน 

แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินที่

ชัดเจน 

กองคลัง 

 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

439 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร อปท. 

เพ่ือปรับปรุง
การท างานใน
องค์กรและลด
ขั้นตอนการ
ท างาน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้น า
ชุมชน พนักงาน

ส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 
ต.ปอพาน 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 บุคลากรที่
เข้าอบรม
ฯ มี
ประสิทธิภ
าพในการ
ปฏิบัติงาน 

สามารถ
ปรับปรุงการ
ท างานใน

องค์กรและลด
ขั้นตอนการ

ท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

440 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือ เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
องค์กร 

อบรมประชุม
บุคลากร 

ต. ปอพาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 บุคลากร 
ต. ปอ
พานมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

บุคลากร 
ต. ปอพานมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

441 ค่าเช่าพื้นทีเ่ว็บไซต์ 
อบต. 

เพ่ือให้มเีว็บไซต์
ใช้งานได้มี

ประสิทธิภาพ 

เว็บไซต์ อบต. 
ปอพาน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เว็บไซต์ใช้
งานได้มี

ประสิทธิภ
าพ 

เว็บไซต์ใช้งาน
ได้มี

ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                                   2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

442 โครงการอบรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ส านักงาน 

เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ในการ
ใช้คอมพิวเตอร์
ไดด้ีขึ้น 

บุคลากรใน
ส านักงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรมี
ความรู้ใน
การใช้

คอมพิวเต
อร์ได้ดีขึ้น 

บุคลากรมี
ความรู้ในการ

ใช้
คอมพิวเตอร์

ได้ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

443 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การให้บริการ
ประชาชนอยา่ง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

ผู้บริหาร,สมาชิก พนง.
ส่วนต าบล,พนักงาน
จ้าง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้บริหาร
,สมาชิก พนง.
ส่วนต าบล,
พนักงานจ้างมี
ศักยภาพการ
ให้บริการ
ประชาชน
อย่างถูกตอ้ง
และรวดเร็ว 

ผู้บริหาร,สมาชิก 
พนง.ส่วนต าบล,
พนักงานจ้างมี
ศักยภาพการ

ให้บริการ
ประชาชนอยา่ง

ถูกต้องและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

444 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

เพ่ือจัดซื้อ
ดอกไม้ พวง
มาลาในงานวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

อบต.ปอพาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้
ในงานวัน
ส าคัญต่าง 
ๆ 

มีวัสดุอุปกรณ์
ใช้ในงานวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

445 โครงการพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ต
ต าบลของ
ประชาชน 

เพ่ือพัฒนาให้
ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นปัจจุบันๆ 

ประชาชนในเขต 
พ้ืนที่ต าบลปอ

พาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้ทราบ
ข้อมูล
ข่าวสารที่
เป็น
ปัจจุบันๆ 

ประชาชนได้
ทราบข้อมูล

ข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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                                 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

446 โครงการเชิญชวน
ประชาชนเข้ารับฟัง
การประชุมสภา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับฟังแสดง
ความคิดเห็นการ
พัฒนาต าบล 

16 หมู่บ้าน 
  ต าบลปอพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้มสี่วน
ร่วมรับฟัง
และแสดง
ความ
คิดเห็นการ
พัฒนา
ต าบล 

ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมรับฟัง
และแสดงความ

คิดเห็นการ
พัฒนาต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ 02 
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                                  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

447 อุดหนุนโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

เพ่ือให้ อปท.มี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ท้องถิ่นจ.มหา
สารคาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปท.มี
ประสิทธิภ
าพในการ
ท างาน 

อปท.มี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 



- 504 - 
 

                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

448 อุดหนุนโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 
อบต. 

เพ่ือให้อปท.มี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

ท้องถิ่น อ.นาเชือก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปท.มี
ประสิทธิภ
าพในการ
ท างาน 

อปท.มี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

449 อุดหนุนโครงการ
เมืองน่าอยู่ 

เพ่ือส่งเสริม
การดูแล
สภาพแวดล้อม
และให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

ที่ท าการปกครอง 
อ.นาเชือก 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มี
สภาพแวด
ล้อมที่ดี 
และเป็น
เมืองน่า
อยู่ 

มี
สภาพแวดล้อ
มที่ดี และเป็น
เมืองน่าอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

450 อุดหนุนศูนย์ศิลปาชีพ
โคกก่อง 

เพื่อส่งเสริมตาม
แนวพระราช
เสาวนียส์มเด็จ
พระนางเจ้าฯ 

ศูนย์ศิลปาชีพโคก
ก่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สามารถ
ด าเนินการ
ตามแนว
พระราช
เสาวนีย์
สมเด็จพระ
นางเจ้าฯได ้

สามารถ
ด าเนินการตาม
แนวพระราช

เสาวนียส์มเด็จ
พระนางเจ้าฯได ้

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

451 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าในพ้ืนที่
ต าบลปอพาน 

ต าบลปอพาน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้

ทั่วถึง 
 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                       2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

452 อุดหนุนโครงการ
จัดหาสิ่งของให้
กาชาด 

เพ่ือส่งเสริม
ประเพณี
ประจ าจังหวัด 

ที่ท าการปกครอง 
อ.นาเชือก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริม
ประเพณี
ประจ า
จังหวัด 

 

ส่งเสริม
ประเพณี
ประจ าจังหวัด 

 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

453 โครงการประชุม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ 

เพ่ือให้ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วน มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วน ต าบลปอพาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้บริหาร 
หัวหน้า
ส่วน มี
ประสิทธิภ
าพในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วน มี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ 02 
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                             2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

454 อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อปท. 

เพื่อให้การบริการ
ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ มี
ประสิทธิภาพเกิด
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

อปท. ในเขตพื้นท่ี 
อ าเภอนาเชือก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การบริการ
ของศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสารฯ มี
ประสิทธิภา
พเกิดความ
สะดวก 
รวดเร็ว 

การบริการของ
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ มี
ประสิทธิภาพ

เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ 02 
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                              2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

455 โครงการท าความดี
เพ่ือพ่อ 

เพ่ือเป็นการ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ 

ประชาชน หมู่ที่     
1-16 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้
แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดี 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง

ความ
จงรักภักดี 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ 02 
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                               2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

456 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์อาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ในต าบลปอ
พานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ขนาดกว้าง 30 ม. 
ยาว 30 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุ
ในต าบล
ปอพานมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลปอพาน
มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

457 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้น า
ชุมชน 

เพ่ือให้ผู้น า
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

 ผู้น าชุมชน หมู่ที่    
1-16 ต าบลปอ

พาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้น าชุมชน
มี
ประสิทธิภ
าพในการ
ท างาน 

ผู้น าชุมชนมี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ 02 
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                           2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

458 โครงการจัดซื้อ
ไมโครโฟน          
(ห้องประชุมสภาฯ) 

เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับ
ทราบข้อมูล
ชัดเจนและ
ทั่วถึง  

 ห้องประชุม อบต. 
ปอพาน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไมโครโฟน ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับ
ทราบข้อมูล
ชัดเจนและ
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 
 

 

แบบ ผ 02 
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                            2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             

               รายละเอียดโครงการพัฒนา         

               แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2561-2565)        

             ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ        

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม                       

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รัก สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์                                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร                                                 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร                  

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

459 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถตู้) 

เพ่ือให้มีความ
สะดวกในการ
เดินทาง  

 รถตู้ จ านวน 1 
คัน ขนาด 15 ที่นั่ง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รถตู ้ มีความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

ส านักงาน
ปลัด 
 

 

 

แบบ ผ 02 
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