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บันทกึหลกัการและเหตผุล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปอีงค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
(พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

---------------------------------- 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปแล้ว เมื่อวันที่   31 ตุลาคม  2559  นั้น 
 

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย 
ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคม
หมู่บ้านที่ประชาชนมีความต้องการ  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหาร่สวนต าบลเวียงสะอาด
จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีโครงการ ดังนี้ 
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บทน า 

 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท า
ข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนน้ัน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี

 
2. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
 
3. ขั้นตอนการเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน  

3. ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ  บริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ  สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

(พ.ศ. 2561  –  2564) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕๖๑
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ท่ี ๒ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองแคน     
ลุมพุก ม.12 

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

 

ถนน คสล. 
หมู่ ๑๒ 

๑00,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

- - - ร้อยละชอง
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและมี
ความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒ โครงการก่อสร้างถนนดินคัน
ล าพลับพลา หมู่  ๓ 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ถนนดิน บนคันล า
พลับพลา 

๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

- - - ร้อยละชอง
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าพ้ืนท่ี
เกษตร 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ทางไปสนามไก่ หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

หมู่ที่ 2 180,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

- - - ร้อยละชอง
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

๔. โครงการปรับปรงุระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง
หลวง หมู ่๑๙  
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพการใช้
งานดีขึ้น 
 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

๑๐๐,000 
(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - - ความพึงพอใจ
ผู้ใช้น้ า 

มีการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้านท่ีมี
ประสิทธิภาพข้ึน 

กองช่าง 

๕. โครงการวางท่อระบายน้ า 
หมู่ ๙,๑๖ บ้านโนนแคน 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ าได้สะดวก
และลดปัญหาการ
ท่วมขัง 

ท่อระบายน้ า ๒๐,000 
(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - - รางระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ าได้
สะดวกลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๖ โครงการติดต้งป้าย ชุด
สัญญาณไฟจราจร และไฟ
ส่องสว่าง บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุการจราจร 
บนท้องถนนบริเวณ
หน้าโรงเรียน 

ถนนหน้าโรงเรียน
บ้านขี้เหล็ก 

๒๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ร้อยละของ
เด็กนักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

เด็กนักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 

๗ โครงการปรับปรุง/ต่อเติม  
ห้องเก็บของ 

เพื่อปรับปรุงห้องเก็บ
ของ อบต. 

อบต.เวียงสะอาด 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จ านวนสิ่งที่
น ามาจัดเก็บ 

ห้องเก็บของมี
สภาพการใช้
งานได้ดี 

กองช่าง 

๘ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม  
อาคารส านักงาน 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซม อาคาร
ส านักงานของ อบต. 

อบต.เวียงสะอาด 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

- - - อาคาร
ส านักงานดี
ข้ึน 

มีพื้นที่ในการ
บริการ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ อบต.เวียงสะอาด 

เพื่อก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ ไว้บริการ
ประชาชน 

 อบต.เวียงสะอาด ๓00,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนได้
ใช้บริการ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
รับบริการ 

กองช่าง 

รวม ๙  โครงการ   ๑,๔๐๐,๐๐๐ - - -    

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสงัคมและชุมชนในท้องถ่ิน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการสูบน้ าเพื่อ
บรรเทาภัยแล้ง 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

เขตพี้นที่ อบต.  
เวียงสะอาด 

๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนครั้งที่  
สูบน้ า 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาภัยแล้ง 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดซ้ือสายสูบน้ า
รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

สายสูบน้ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ 

๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ร้อยละจ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ  

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาภัยแล้ง 

ส านักปลัด 

๓ โครงการจิตอาสา “ท า
ความดีถวายเป็นพระราช
กุศล” 

เพื่อเป็นการท าความ
ดีถวายเป็นพระราช
กุศล 

จิตอาสาในเขต
ต าบลเวียงสะอาด 

๒๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๒๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๒๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๒๕0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนจิตอาสา
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

จิตอาสาได้ท า
ความดีเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล 

ส านักปลัด 

รวม ๓ โครงการ - - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ท่ี ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๕.1.แผนงานการศึกษา 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนของต าบล
เวียงสะอาด 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของเด็ก
ให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
และประสบการณ์ที่ดี และเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกล้า
คิด กล้าแสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ อบต.  
เวียงสะอาด 

๒๐0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๒๐๐,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
เด็กในต าบลได้
ร่วมโครงการ 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี  
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

๒ โครงการจ้าเหมารถรับส่ง
นักเรียนเพื่อการสังคม
สงเคราะห์ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียง
สะอาด 

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่ง
นักเรียนเพื่อเป็นการสังคม
สงเคราะห์ให้แก่นักเรียน ซ่ึง
อยู่ในรครอบครัวที่ยากจน 
ยากไร้ ด้วยโอกาส เน่ืองจาก
ยุบรวมจาก ๖ ศูนย์ เหลือ
เพียง ๒ ศูนย์ 

รถบริการรับส่ง
นักเรียน 

๑๐0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เด็กได้รับบริการ
รับส่ง 

เด็กได้รับพฒันา
ด้านการเรียน
การสอนอย่าง
เต็มที ่

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.01 
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รวม      ๒  โครงการ - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด                                                   

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างความเข้มเข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 
 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๖.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสขุ 

เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้าน
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

จ านวน ๒๑  
หมู่บ้าน 

๔๒0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๔๒0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๔๒0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๔๒0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อสม.ทุก
หมู่บ้าน ที่
ได้รับเงิน
อุดหนุนด าเนิน
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ร้อยละ 100 

อสม.ได้จัด
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

สนง.ปลัด 
 

อสม.ทุกหมู ่

แบบ ผ.02 
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รวม ๑  โครงการ - - ๔๒0,000 
 

๔๒0,000 
 

๔๒0,000 
 

๔๒0,000 
 

- - - - 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ๗.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.02 
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1 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏบิัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๒0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ให้
การสนับสนุน 

ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนมี
งบประมาณใน
การ
ด าเนินงาน 

สนง.ปลัด 
 
 

ศูนย์
ปฏิบตัิการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

รวม ๑  โครงการ - - ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 
 

๒๐,000 - - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ท่ี ๒ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.03 
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๑ โครงการปรับปรุงผิวถนน 
คสล. โดยวิธีปูผิวจรารด้วย
แอลฟัลติกคอนกรีต 
ม.12 -ม.10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

หมู่ที่ 12- หมูที่ 
10 

5,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

5,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละชอง
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและมี
ความปลอดภัย 

อบจ. 
มหาสารคาม 

๒ โครงการก่อสร้างโรงสูบ
น้ า 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้กับ
ประชาชน 

 

โรงสูบน้ า ๑๐๐,000 
 

งบโดยประมาณ 

๑๐๐,000 
 

งบโดยประมาณ 

๑๐๐,000 
 

งบโดยประมาณ 

๑๐๐,000 
 

งบโดยประมาณ 

จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับกำร
ช่วยเหลือ  

 ประชำชนใน เขต
พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ก ำ ร
ช่วยเหลือเรื่องกำร
ขำดแคลนน้ ำ 

อบจ.  
มหำสำรคำม 

๓ โครงการก่อสร้างบ่อ
ก าจัดสิง่ปฏิกูลอย่างถูก
สุขลักษณะ  

เพื่อให้ก าจัดสิ่งปฏิกูล
แบบถูกสุขลักษณะ 

 

บ่อก าจัดสิง่
ปฏิกูล 

๗๐๐,000 
 

งบโดยประมาณ 

๗๐๐,000 
 

งบโดยประมาณ 

๗๐๐,000 
 

งบโดยประมาณ 

๗๐๐,000 
 

งบโดยประมาณ 

จ านวน
ปริมาณสิ่ง
ปฏิกูล 

 

สิ่งปฏิกูลมีที่ก ำจัด
แบบถูกสุขลักษณะ 

อบจ.  
มหำสำรคำม 

รวม       ๓  โครงการ   ๕,๘๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐    

 

 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 (ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

 
 

แบบ ผ.08 
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ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เครื่องปรับอากาศ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนาธรรม 
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ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้
งาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 ตัว 

8,000 - 8,000 - ส านักงาน
ปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้ส าหรับเก็บ
เอกสาร 

ตู้บานเลื่อนกระจก 
5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ 

18,200 - - - ส านักงาน
ปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้ส าหรับเก็บ
เอกสาร 

ตู้บานเลื่อนกระจก 
5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ 

18,200 - - - กองคลัง 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้ส าหรับเก็บ
เอกสาร 

ตู้เก็บฟอร์ม 7 
ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ 

2,800 - - - ส านักงาน
ปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา
ใช้ในงานพิธีการ 

โต๊ะหมู่ 7 จ านวน 2 
ชุด 

10,000 - - - ส านักงาน
ปลัด 

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาคอมพิวเตรอ์
ส านักงาน ส าหรับ
ปฏิบัติงานกองช่าง 

จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 
เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐาน ict 

21,000 - - - กองช่าง 

แบบ ผ.08 
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ที่ 

แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อมีรถส าหรับใช้ใน
งานราชการ 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
จ านวน 1 คัน 
ขนาด 1 ตัน 
ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2400 ซี
ซี หรือก าลังขับ
เครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
4 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (cab) 

    821,000                 -                   -                   -    กองช่าง 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือถังเก็บน้ า ถังน้ าแบบไฟเบอร์
กลาส จ านวน 10 
ขนาด 2,000 ลิตร
ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2560 

      98,000                 -                   -                   -    ส านักงาน
ปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องก าเนิด
ไฟ้ฟ่า ใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 3 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

0 27,500 0 0 ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.08 
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ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาคอมพิวเตรอ์
ส านักงาน ส าหรับ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
การประชาสัมพันธ์ 

จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค จ านวน 1 
เครื่อง ราคาตาม
มาตรฐาน ict 

               -          21,000                 -                   -    ส านักงาน
ปลัด 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดหารถกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้าส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

รถกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
สูบ 4 จังหวะ มี
ก าลังสูงสุดไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า 

               -     2,700,000  -                -    ส านักงาน
ปลัด 

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดหารถยนต์
ดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ 
ปฏิบัติงาน 

รถยนต์ดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์ 
ตัวรถชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดไม่เกิน 
2,800 รอบ/นาที 

               -    -  3,500,000                -    ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.08 
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ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตั้งตู้บรรทุกน้ ามี
ปริมาณความจุไม่
น้อยกว่า 8,000 
ลิตร 

 

ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 19 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อจัดหาหัวฉีด
ดับเพลิง ใช้ในการฉีด
น้ าดับเพลิง 

หัวฉีดดับเพลิง 
จ านวน 1 ตัว 

      35,000                 -                   -                   -    ส านักงาน
ปลัด 

 20 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อสามารถป้องกัน
ความร้อนและเปลวไฟ
ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 
250 องศาเซลเซียส 

ชุดผจญเพลิงใน
อาคาร จ านวน 2 
ชุด  

 190,000 190,000                -                   -    ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.08 
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 21 รักษาคววามสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อเป็นชุดเครื่องช่วย
หายในป้องกันก๊าชพิษ
พร้อมพังอัดอากาศติด
ตัว 

เครื่องช่วยหายใจ
พร้อมถังอัดอากาศ 
SCBA 

               -                   -    98,000 98,000 ส านักงาน
ปลัด 

22 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ส าหรับปฏิบัติงาน 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 
ขนาด 3,000 
ANSI Lumens 

33,000 33,000 33,000 33,000 ส านักงาน
ปลัด 

 

 
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.01 
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2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อให้ อปพร.มี
ความรู้ ความช านาญ
ในการใช้อุปกรณ์ต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

*อปพร.สังกัดศูนย์ 
อปพร. อบต.เวียง
สะอาด จ านวน 40 
คน 

      50,000        50,000        50,000        50,000  ผู้เข้าอบรม 
40 คน 

อปพร.ต าบล
เวียงสะอาดมี
การพัฒนา
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

เพื่ออบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

*อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 35 คน 

      15,000        15,000        15,000        15,000  ผู้เข้าอบรม 
40 คน 

มีการอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแนวป้องกันไฟป่า 

เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ
จัดท าแนวป้องกันไฟ
ป่า 

*ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 56 คน 

      30,000        30,000        30,000        30,000  การจัดแนว
ป้องกันภัย
ป่า 

มีการท าแนว
ป้องกันไฟป่า
ของหมู่บ้าน 
และป้องกัน
การลุกลาม
เม่ือเกิดไฟ
ไหม้ป่า 

ส านักงาน
ปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1/2560 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
1.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (จัดการเรียน
การสอน) 

ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.เวียง
สะอาด 3 แห่ง 

สือ่การเรียนการ
สอนรายหัว 

    142,800    *153,000    *161,500    *170,000  สื่ออุปกรณ์ราย
หัวส าหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

มีการจัดหาสื่อ
การเรียนการ
สอนส าหรับเด็ก
นักเรียน 

กองการศึกษา 

2 โครงการติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสันไทรงาม 

*เพื่อติดตั้งระบบอิน
เทร์เน็ตแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน า
ร่อง 1 ศูนย์ 

ศูนย์บ้านสันไทรงาม       20,000        20,000        20,000      *20,000   มีการติดตั้ง
ระบบ
อินเตอร์เน็ตแก่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบ
อินเทอร์เน็ตใช้
งาน  

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก* 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
จ่ายตามโครงการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4 คน 8,000 8,000 8,000 8,000 4 คน มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา 

กองการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
 

ก. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

แบบ ผ.01 
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1 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดตั้งแต่บ้านนายแดน  
สายน้ าผึ้ง จุดสิ้นสุดบ้าน
นายค าปัน  นันทะเสน 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
83.00 ม. หนา 0.15 ม 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
332 ตารางเมตร. 

*160,000 - - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
2 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดเริ่มต้นบ้านนายจารึก 
ท่อนค า จุดสิ้นสุดบ้าน
นายอุน  ค ายอด กว้าง 
3.00 ม. ยาว 113.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 339 
ตารางเมตร 

*158,000 - - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดบริเวณข้างล าเหมือง
กลาง ขนาดกว้างข้างละ 
2.00 ม. ยาวข้างละ 
800.00 ม. หนาข้างละ 
0.20 ม. 

*111,800 111,800 111,800 111,800 ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 
เสน้ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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4 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกป่าชุมชน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*กว้าง 4.00 ม. ยาว 
880 ม. หนา 0.10 ม.  

*138,500 138,500 138,500 138,500 ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังหมู่ที่ 2 
เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดตั้งแต่บ้านนายบุญ
ธรรม วงค์กระนวน 
จุดสิ้นสุดฌาปนสถาน ม. 
2,11 กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 380.00 หนาเฉลี่ย 
0.30 ม. หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
519.00 ลบ.ม. 

*52,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นบ้านนางกอง 
อัศวภูมิ จุดสิ้นสุดบ้าน
นายสุรินทร์ พาบจันสิงห์ 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
42.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
210 ตร.ม. 

    100,000                 -                   -                   -    ถนนคสล. 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*สายเข้าป่าชุมชนบ้านป่า
เลา กว้าง 3.00 ม. ยาว 
2,600.00 ม. หนา 
0.10 ม. 

               -                   -        100,000    *100,000  ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
8 โครงการเทคอนกรีตเชื่อม

ปากซอยกับถนนสายหลัก  
หมู่ที่ 5 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จ านวน 3 จุด พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า96 ตร.ม. 
กว้าง 4.00-5.00 ม. 
ยาวรวม 14.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

30,000 - - - ซ่อมแซมจุด
เชือมต่อ
ของถนน 4 
จุด 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมซอยไปสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
จุดสิ้นสุดสระน้ าประปา
หมู่บ้าน กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 174.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อย 522 ตร.ม. 

*180,000 - - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ

*จุดเริ่มต้นถนนคสล.เดิม 
จุดสิ้นสุดสามแยกหนอง

*139,000 - - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 

ประชาชน
ได้รับความ

กองช่าง 
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6 ความสะดวก ป่าไคร้ กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 95.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 285 ตร.ม. 

เส้น สะดวกใน
การสัญจร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
11 โครงการขยายไหล่ถนน 

คสล. ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 
6 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นบ้านนาย
วิโรจน์ สารพิมพ์ 
จุดสิ้นสุดสวนนายไพบูลย์ 
ศิริเมืองจันทร์ กว้าง 
1.00 ม. ยาว 85.00 ม. 
สองข้างทาง ความยาว
รวม 170.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพท. ไม่
น้อยกว่า 170.ตร.ม. 
(61:80000 ปี 
62:200000 ปี 63 
200,000 ปี 64 
20000) 

80,000 200,000 200,000 20,000  ไหล่ถนน
ได้รับการ
ขยาย  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,700 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.  

*445,000 *445,000 *445,000 *445,000 ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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13 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,800.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี พท. ไม่
น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. 

- 349,000 349,000 349,000 ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
14 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดสายไปป่าชุมชน 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
280.00 ม. หนา 0.10 
ม. 

56,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นบ้านนายสา 
ทิพย์อาสน์ จุดสิ้นสุดบ้าน
นายสุรศักดิ์  สีมนตรี 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
74.00 ม. หนาว 0.15 
ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 
296 ตร.ม. 

*143,000 - - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดสามแยกนานายหอม
ถึงไปทางท่าทรายเก่า 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
500 ม. หนา 0.10 ม. 

*167,000 167,000 167,000 167,000 ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 

เพื่อการสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นฟาร์มอินทร
ประเสริฐ จุดสิ้นสดุสวน
นายสุพจน์ อุทาโกสม 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
81.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพท.ไม่น้อยกว่า 
328 ตร.ม. 

*157,000 - - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
18 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ 
ดวงไกรแผง จุดสิ้นสุดบ้าน
นายพิชัย สวัสดิ์นที กว้าง 
4.00-5.00 ม. ยาว 
125 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพท. ไม่น้อยกว่า 
581 ตร.ม  (ถนนกว้าง 
5.00 ม. ยาว 85.00 ม. 
ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 
40.00ม.)  (ปี 62 : ยาว 
100 ม.  

*280,000 *200,000 - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

* จากนาพ่อเพชรถึงพนัง
ก้ันน้ าจุดเริ่มต้นสามแยก
ติดถนนสี่เลนจุดสิ้นสุดติด
ผนังก้ันน้ ากกกว้าง 3.00 
ม. ยาว 770.00 ม. หนา 
0.10 ม.  

154,000 154,000 - - ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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20 โครงการถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจรเข้า
พื้นที่เกษตรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จุดจากแยกสันขามป้อม 
กว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,050 ม. หนา 0.10 ม. 

*175,000 *175,000 - - ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
21 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

จากบ้านนายสถิตย์ถึงสาม
แยกบ้านนายณรงค์ 

- *150,000 - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*ทางเข้าฌาปนสถาน 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
56.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 
224 ตร.ม. 

*157,000 - - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*กว้าง 4.00 ม. ยาว 
900.00 ม. หนา  
0.10 ม.  

241,000 241,000 241,000 241,000 ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

24 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนนคสล. หน้าโรงเรียน
บ้านปงเคียน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*หน้าโรงเรียนบ้านปง
เคียน จุดเริ่มต้นบ้าน
อาจารย์มนูญ ศรีเมือง
จันทร์ จุดสิ้นสุดสามแยก
หน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน 
กว้าง 1.150 ม. ยาว 

*11,000 - - - การขยาย
พื้นผิวถบน 
1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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16.00 ม. ข้างเดียว หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 24 ตร.ม. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
25 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 

หมู่ที่ 10 
เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*ต่อจากจุดเดิม จุดเริ่มต้น
บ้านนายสถิตย์ ศรีพันนาม 
จุดสิ้นสุดล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ กว้าง 
4.00 ม. ยาว 40 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ พท.
ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 

*75,000 - - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

*จุดเริ่มต้นสวนายส ารอง 
ถูนาแก้ว จุดสิ้นสุดประปา
โรงเรียนบ้านปงเคียน 
กว้าง 4.00 ม ยาว 
58.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือ พท.ไม่น้อยกว่า 
232 ตร.ม. 

*113,000 - - - ถนนหิน
คลุก 
จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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1.1  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยให้มีการ
ระบายน้ าได้สะดวก
และลดปัญหาการท่วม
ขัง 

*จุดเร่ิมต้นบ้านนางนาร ี
ดีไร่จุดสิ้นสุดบ้านนาย
เสด็จ  โครตบรรเทา 
กว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.50-0.70 ม. พร้อม
บ่อพักน้ า จ านวน 1 บ่อ 
ความยาวรวม 28.00 
ม. (ปี 61:28 ม. ปี 
62:30 ม. ปี 63:28 ม. 
ปี 64: 35 ม.) 

*100,000 *120,000 *100,000 *149,700 รางระบายน้ า 
1 แห่ง 

การระบายน้ า
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มหาสารคาม 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 โครงการส่งเสริมการเกษตร 
หมู่ที่ 11 

เพื่ออบรมการ
ส่งเสริมการเกษตร 

ผู้เข้าอบรม 30 คน      *30,000                 -                   -                   -    อบรม
จ านวน 20 
คน 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖๑     หน้า 41           

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ียุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+
6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน (ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)    

แบบ ผ.02 
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1 อุดหนุนไฟฟ้า * เพื่อขยายไฟส่อง
สว่างบริเวณทาง    
สาธารณะ หมู่ 
3,1,2,5 

ในเขตหมู่ 
3,1,2,5 

   270,000                 -                   -                   -    มีปริมาณ
แสงไฟสว่าง
ทาง
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

มีปริมาณแสง
สว่างบริเวณ
ทางสาธารณ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

 

 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 
 (ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีไว้ใช้ใน
ส านักงานปลัด 

*เก้าอ้ี จ านวน 22 
ตัว 

30,000 6,000 6,000 3,000 ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.08 
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2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีไว้ใช้ใน
กองคลัง 

*เก้าอ้ี จ านวน 7 
ตัว 

25,000 - - - กองคลัง 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเครื่องปริ๊น
เตอร์ชนิดสี 

*เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 
จ านวน 3 เครื่อง 

24,000 - - *12,000 ส านักงาน
ปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหา
เครื่องปรับอากาศ
ติดตั้งภายใน
ส านักงาน 

*จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 3 เครื่อง 
ขนาด 24,000btu 
ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2560 

*56,000 28,000 - - ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ 

แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการบรรเทา
สาธารณภัยในการตัด
ก่ิงไม้ขวางทาง 

*เลื่อยโซ่ยนต์ 
จ านวน 2 เครื่อง (ปี
ละ 1 เครื่อง) 

      *10,000       *10,000                 -                   -    ส านักงาน
ปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อส าหรับตัดหญ้า
ภายในอบต.เวียง
สะอาด 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง จ านวน 1 
เครื่อง 

        *9,500                 -                   -                   -    ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.08 
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ภาคผนวก                    
ประมาณการโครงการ 
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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ ๑/2560 
- - - - - - - - - - - - - - -  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียงสะอาด (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 โดยได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน  
2560 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
เมื่อวันที่  28  เมษายน  2560  

 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ (๓) จึงอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงสะอาดต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   28  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 

                            

     

(นายก๋องค า    นัยติ๊บ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
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ค าน า 

 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปแล้ว เมื่อวันที่   31 ตุลาคม  2559   
 

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย 
ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคม
หมู่บ้านที่ประชาชนมีความต้องการ  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหาร่สวนต าบลเวียงสะอาด
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด (พ.ศ.2561 – 2564 ) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแก้ไขการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22  

  องค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลดงหมาวัน 
ประชาคมทอ้งถ่ิน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความรว่มมือในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ี องค์การ
บรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1/2560 ให้ส าเรจ็ลุล่วง
ด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงสะอาด 
28  เมษายน   2560 
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สารบัญ 
หน้า 

ประกาศ 
ส่วนที่ 1 บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี      2 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี    2 
3. ข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี     3 

 
ส่วนที่ 2 การน าแผนพฒันาไปสูก่ารปฏิบตัิ 
 2.1 เพิ่มเติม 
  2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต.เวียงสะอาด  
                  (พ.ศ. 2561-2564) 
  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2560 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ 
 2.2 เปลี่ยนแปลง 
  2.1.2 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต.เวียงสะอาด (พ.ศ. 2561-
2564) 
  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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        แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ครั้งที่ 1/256๑ 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานปลัดอบต. 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 

อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
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