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ประกาศ อบต.สีชมพ ู

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน
ใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีผ้ับริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สีชมพู จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.สีชมพู ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.สีชมพ ู 
    "ส่งเสรมิการศึกษา สร้างความเข้มแข็ง ร่วมแรงขจัดความยากจน มวลชนสามัคค ี" 
ข. พันธกิจ ของอบต.สีชมพ ู 
    ๑) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง  
     ๒) ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาและการพัฒนาคนให้มคีวามรู ้ 
     ๓) ส่งเสริม สนบัสนุน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  
     ๔) ส่งเสริมสนับสนุนการลดละอบายมุขในชุมชน  
     ๕) พัฒนา ส่งเสรมิ และสนับสนุนด้านพลานามัยของประชาชน  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สีชมพูได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปญัหาความยากจน 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
ง. การวางแผน 
    อบต.สีชมพู ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัตไิว้ใน



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 
ปี ต่อไป  
    อบต.สีชมพู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู ่

184 111,925,000.00 185 112,025,000.01 189 113,125,000.02 189 113,125,000.01 189 157,675,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

11 610,000.00 118 29,663,480.00 118 29,663,480.00 118 29,753,480.00 118 28,988,480.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

146 80,040,000.00 149 80,110,000.00 150 80,610,000.00 150 80,610,000.00 150 80,610,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

39 15,568,000.00 39 15,568,000.00 39 15,568,000.00 39 15,568,000.00 39 15,568,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

28 3,791,000.00 28 3,791,000.00 28 3,791,000.00 28 3,791,000.00 28 3,791,000.00 

รวม 408 211,934,000.00 519 241,157,480.01 524 242,757,480.02 524 242,847,480.01 524 286,632,480.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.สีชมพู ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 74 
โครงการ งบประมาณ 40,563,293 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 9 3,555,117.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 51 35,467,853.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 3 832,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 9 587,823.00 

รวม 74 40,563,293.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สีชมพู มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ 
และ ผู้ไร้ท่ีพึ่ง  

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างงาน สร้าง รายได้ให้กับผู้ยาก จน 
ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ และผู้ไร้ท่ีพึ่ง  

ประชาชนในเขตต าบลสี ชมพู หมู่ท่ี ๑-๑๓  

2.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่ง 
การเกษตร หมู่ท่ี ๑-๑๓  

348,800.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้เกษตรกรมีความ สะดวกในการขนส่งสิน ค้า
เกษตร  

มีถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ท่ี ๑-๑๓  

3.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดต้ังพลังงาน 
แสงอาทิตย์สู่แหล่งการเกษตร 
หมู่ท่ี๔, ๙  

433,700.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่ง น้ าท าการเกษตรในหน้า 
แล้ง  

ขุดเจาะบ่อน้ าบา ดาลพร้อมติดต้ัง พลังงาน
แสงอา ทิตย์ หมู่ท่ี ๔,๙  



4.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สีชมพู 

1,809,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เด็กเล็กก่อน วัยเรียนมีสุข ภาพและพัฒ นา
การท่ีสม บูรณ์สมวัย 

5.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สีชมพู 

1,439,360.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนทุกคนได้ ด่ืมนมทุกวันท่ีมี
คุณภาพ 

6.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง  

1,439,360.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย  

เด็กนักเรียนทุกคนได้ ด่ืมนมทุกวันท่ีมี
คุณภาพ  

7.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง อบต.สีชมพู 

1,809,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้
รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีประโยชน์
และมีคุณภาพ 

8.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ รร.สพฐ.ใน
เขตบริการ อบต.สีชมพู 

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ี
มีประโยชน์และมีคุณภาพ  

9.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอุดหนุนอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับ รร.สพฐ ในเขต
บริการ อบต.สีชมพูจ านวน ๕ 
โรงเรียน  

1,439,360.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูณณ์
แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เด้กนักเรียนทุกคนได้ด่ืมนมทุกวันท่ีมี
คุณภาพ 

10.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจ้างเหมานักการภาร
โรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
สีชมพู  

84,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑)เพื่อให้เปิด ? ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สีชมพู 
๒) เพื่อให้รักษาความ สะอาดบริเวณอาคาร สถานท่ี
ท างานและ ทรัพย์สินของราชการ ๓) ดูแล 
บ ารุงรักษาต้น ไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณอาคาร
ส านักงาน และอาคารท่ีอยู่ใน ความรับผิดชอบของ 
ศพด. (๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ี เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้ 
รับมอบหมาย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะ อาดน่าอยู่ถูก
หลักอนา มัย  

11.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
สีชมพู  

252,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษา ๒.เพื่อพัฒนาด้านการ เรียน
การสอนจัดประสบ การณ์ในการเรียนรู้ของ เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กครบท้ัง 4 ด้านและ
เหมาะสมกับ วัย  

จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๓ คน  

12.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี
ชมพู  

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในการส่งเสริม 
พัฒนาการของเด็กร่วม กัน -เพื่อให้ผู้ปกครองได้ 
ทราบถึงแนวทางการด า เนินงานของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้ารับการ
ปฐมนิเทศ  

13.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

จัดท าและพัฒนาหลักสูตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี
ชมพู  

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้สถานศึกษามี หลักสูตร ท่ีถูกต้อง มีมาตรฐาน  
สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรท่ีถูกต้อมี
มาตรฐาน  

14.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถ่ินและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารและ สมาชิก อบต.ฯ 
(ศึกษาดูงาน)  

350,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติงาน  

ได้เข้ารับการฝึกอบ รมพัฒนาศักยภาพ  

15.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ประเมนิคุณภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สีชมพู  

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้สถานศึกษามีการ พัฒนาตรงตามมาตร ฐานท่ี
กระทรวง ฯ ก าหนด  

มีการประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ  

16.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี
ชมพู  

30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ รับทักษะและความรู้ จาก
ประสบการณ์ตรง ในการเข้าร่วมแข่งขัน  

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเข้าร่วม
แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  

17.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู  

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและปลูก ฝังนิสัยกตัญญูกตเวที  
จัดกิจกรรมให้เด็กได้ แสดงความรักความ 
กตัญญู  

18.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สีชมพู  

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพใน ช่องปากและฟันของ เด็ก  
เด็กนักเรียน ครูและผู้ ปกครอง เข้าใจใน
การดู แลสุขภาพในช่องปาก และฟัน  



19.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและปลูก ฝังนิสัยกตัญญูกตเวที  นักเรียนเห็นถึงความ ส าคัญของผู้ให้ก าเนิด  

20.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมคุีณภาพ 

โครงการวันแม่แห่งชาติ 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและปลูก ฝังนิสัยกตัญญูกตเวที  นักเรียนเห็นถึงความ ส าคัญของผู้ให้ก าเนิด  

21.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการกิจกรรมเดินทาง
ส ารวจของลูกเสือส ารอง 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีความ รู้ ทัศนคติท่ีดีในการด า รง
ชีวิตประจ าวันโดย ผ่านกิจกรรมลูกเสือ ส ารอง  

นักเรียนได้จัดท ากิจ กรรมเดินทางส ารวจ
ของ ลูกเสือส ารอง  

22.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  

50,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทัศนคติท่ีดีในการด ารง ชีวิต
ประจ าผ่านกิจ กรรมลกูเสือ เนตรนารี  

นักเรียนช้ัน ป.๑-ป.๖ มี ความรู้มีทัศนคติท่ี
ดีและ น าไปใช้ในชีวิตประจ า วัน  

23.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน 
บ้านห้วยสายหนัง  

50,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

พัฒนาคุณธรรมจริย ธรรมนักเรียน  นักเรียนโรงเรียนบ้าน ห้วยสายหนัง  

24.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจ 
กรรมรักการอ่าน ในสถาน 
ศึกษา อปท.โรงเรียนบ้าน 
ห้วยสายหนัง  

50,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ เวลาว่างค้นหาความรู้ จาก
การอ่าน  

นักเรียนโรงเรียนบ้าน ห้วยสายหนังรักการ
อ่าน หนังสือส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา  

25.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการโรงเรียนบ้านห้วย 
สายหนัง  

20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ และความรู้จากประสบ 
การณ์ตรงในการเข้า ร่วมแข่งขัน  

นักเรียน ๙๐ % ได้เป็น ตัวแทนของ
โรงเรียน ร่วมแข่งขันทักษะทางวิ ชาการ  

26.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการเตรียมความพร้อม 
การสอบ (O-net ) โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง  

30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นักเรียน ป.๖ มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนและ ผล
สอบ O-net ระดับดี ๗๕ % ทุกกลุ่มสาระ  

นักเรียนช้ัน ป.๖ เข้าร่วมกิจ กรรมและมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงข้ึน 

27.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการเข้าค่ายภาษาอัง 
กฤษ (English Camp) 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  

50,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สาระ
ภาษาต่างประเทศ สูงข้ึน  

นักเรียน ๗๕ % มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่ม สาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
สูงข้ึน  

28.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนและส่ง 
เสริมการเข้าร่วมการแข่ง ขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียน ใน
สังกัด สพฐ โรงเรียนบ้าน ห้วย
สายหนัง  

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ และความรู้จากประสบ 
การณ์ตรงในการเข้าร่วมแข่งขัน  

นักเรียน ๙๐ % ได้เป็น ตัวแทนของ
โรงเรียน ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

29.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน 
คริสต์มาสและวันปีใหม่ 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ ทักษะและความรู้จาก 
ประสบการณ์ตรงใน การเข้าร่วมกิจกรรม  

มีการจัดกิจกรรมวัน คริสต์มาสและวันปี
ใหม่  

30.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการตามรอยพระราช 
ด าริเศรษฐกิจพอเพียงโรง 
เรียนบ้านห้วยสายหนัง  

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีความ รู้ตามแนวเกษตรทฤษ ฎีใหม่
และน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวัน  

นักเรียน ๘๐ % มีความ รู้ตามแนวเกษตร
ทฤษฎี ใหม่และน าไปใช้ในชีวิต ประจ าวัน  

31.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการรณรงค์ป้องกันยา 
เสพติดในสถานศึกษาโรง 
เรียนบ้านห้วยสายหนัง  

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนเยาวชน ๑๐๐ % รู้จักโทษของ ยา
เสพติด และการ ป้องกัน ยาเสพติดใน บ้าน ชุมชน 
และโรง เรียน  

เยาวชนและนักเรียนโรง เรียนบ้านห้วยสาย
หนัง ๑๐๐ % ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด  

32.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติ
การจัดท าแผนการศึกษา 
ประจ าปี โรงเรียนบ้านห้วย 
สายหนัง  

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการ ศึกษา
พัฒนาศักยภาพ ในการจัดท าแผนประ จ าปี 
บรรลุผลตามวัตถุ ประสงค์  

ผู้บริหาร ครู และ บุค ลากรทางการศึกษา
เกิด พัฒนาศักยภาพในการ จัดท าแผน
ประจ าปี บรรลุผลตามวัตถุประ สงค์  

33.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการประกันคุณภาพ 
ภายใน และภายนอกสถาน 
ศึกษา โรงเรียนบ้านห้วย สาย
หนัง  

10,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้สถานศึกษาพัฒ นาศักยภาพในการจัด ท า
แผนการประกันคุณ ภาพภายในและภาย นอก
สถานศึกษาของ สมศ.ผู้บริหารครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนบ้านห้วย สายหนังได้รับการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเต็ม ประสิทธิภาพ  

โรงเรียนบ้านห้วยสาย หนังท่ีมีแบบแผนส า 
หรับการจัดการเรียนการ สอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองมาตรฐานของ สม
ศ.ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนบ้านห้วย สายหนังได้รับการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเต็ม ประสิทธิภาพ  

34.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้า 
ราชการครูของโรงเรียนใน 
สังกัด อปท. โรงเรียนบ้าน 
ห้วยสายหนัง  

1,809,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาศักย  

ผู้บริหาร ครู และบุคลา กรทางการศึกษา
พัฒนา ศักยภาพในการท างาน ให้บรรลุผล
ตามวัตถุ ประสงค์เพิ่มข้ึน ๘๐ %  



35.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

จ้างเหมาครูช่วยสอนสาขา 
วิชาพลศึกษา โรงเรียนบ้าน 
ห้วยสายหนัง  

120,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้โรงเรียนมีครู สอนวิชาพลศึกษาส า หรับท า
การสอนนัก เรียน  

นักเรียนได้เรียนวิชาพล ศึกษากับครูท่ีสอน
ตรง ตามรายวิชาและท่ีโรง เรียนขาดแคลน  

36.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจ้างเหมาผู้รักษา 
ความปลอดภัยด้านทรัพย์ สิน
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  

84,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน ของโรงเรียนบ้านห้วย สาย
หนัง  

จ้างเหมาผู้รักษาความ ปลอดภัยด้าน
ทรัพย์สิน จ านวน 1 คน  

37.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา โรง 
เรียนบ้านห้วยสายหนัง  

1,809,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา
พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาร่วมกัน  

ผู้บริหาร ครู และบุคลา กรทางการศึกษา
ร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา  

38.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ 
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาท้อง ถ่ิน 
(SBMLD) โรงเรียนบ้าน ห้วย
สายหนัง  

1,809,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ตามหลักสูตรท่ีใช้โรง เรียน
เป็นฐานในการ พัฒนาท้องถ่ิน  

นักเรียนได้เรียนรู้และ ได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับ 
ท้องถ่ินและน ามาใช้ ประโยชน์ในการ
ด าเนิน ชีวิต  

39.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่อ 
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 
(wireless fidelity:wi fi) 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  

1,809,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้โรงเรียนบ้าน ห้วยสายหนังมีระบบ เช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต แบบไร้สาย ใช้ในการ สืบค้นข้อมูล  

นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาใช้ อิน 
เตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา  

40.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรง 
เรียนระบบ ADSL (Asym 
metric digital subscr iber 
line) โรงเรียนบ้าน ห้วยสาย
หนัง  

1,809,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพฒันา การเรียนการสอน  
นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาใช้อิน 
เตอร์เน็ตในการสืบค้น ข้อมูลท่ีส าคัญในการ
ศึก ษาหาความรู้  

41.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่ง
เรียนรู้ โรงเรียนบ้าน ห้วยสาย
หนัง  

1,809,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีความ รู้เพิ่มข้ึน  
โรงเรียนและชุมชนบ้าน ห้วยสายหนังแหล่ง
เรียน รู้เพิ่มข้ึน ๘๐%  

42.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง  

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองพัฒ นาการ
ของเด็กร่วมกัน  

ผู้ปกครองนักเรียนทุก คนเข้าร่วมฟังการ
ปฐม นิเทศ  

43.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  

5,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้ปกครองนัก เรียน ครูได้ร่วมแสดง ความ
ยินดีกับนักเรียน ป.๖ และรับทราบนโย บายการ
แนะแนวทาง การศึกษาต่อ  

นักเรียน ป.๖ โรงเรียน บ้านห้วยสายหนัง
ทุกคน และผู้ปกครอง  

44.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.
สีชมพู  

200,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑.เพื่อส่งเสริมพัฒนา เด็กในการท ากิจกรรม ร่วมกับ
ผู้อื่น ๒.เพื่อส่งเสริมความ สามารถในการแสดง ออก
ของเด็ก  

ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ในเขต 
ต าบล สีชมพู  

45.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

จ้างเหมาพนักงานขับรถรับส่ง
เด็ก เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สีชมพู  

84,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนเดิน ทางมาเรียนด้วยความ 
สะดวกปลอดภัยช่วย แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  

พนักงานขับรถรับ-ส่ง นักเรียน จ านวน 1 
คน  

46.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง 
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 
(wireless fidelity:wi fi) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี 
ชมพู  

1,809,380.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นักเรียนและ บุคลากรทาง การศึกษาโรง เรียนบ้าน 
เพื่อให้โรงเรียนบ้าน ห้วยสายหนังมีระบบ เช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต แบบไร้สาย ใช้ในการ สืบค้นข้อมูล  

นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาใช้ อิน 
เตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา  

47.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

จ้างเหมาครูสอน
ภาษาต่างประเทศส าหรับ รร. 
บ้านห้วยสายหนัง  

120,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษา ๒.เพื่อพัฒนาด้านการ เรียน
การสอนจัดประสบ การณ์ในการเรียนรู้ของ เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กครบท้ัง 4 ด้านและ
เหมาะสมกับ วัย  

จ้างเหมาครูสอนภาษา ต่างประเทศ  

48.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการด าเนิน 
งานและบริหารจัดการระ บบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

550,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ส่งเสริมการด าเนิน งานและบริหารจัด การระบบ
การแพทย์ ฉุกเฉิน  

ส่งเสริมการด าเนิน งานและบริหารจัด การ
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน  

49.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสมทบการด า เนิน
งานหลักประกันสุข ภาพ
แห่งชาติ (สปสช)  

201,353.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการด าเนิน งานด้านสุขภาพในต า บล  กองทุนในต าบลสี ชมพู  



50.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

260,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชด าริด้านสา ธารณ
สุข ในกิจกรรม ต่าง ๆ ให้มีความ เหมาะสมกับ
ปัญหา และบริบทของพื้นท่ี  

ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง  

51.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  12,000,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นสวัสดิการใน การครองชีพให้กับผู้สูง อายุ  ผู้สูงอายุที่ข้ึนทะ เบียนกับ อบต.สี ชมพู  

52.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการต่อต้านยาเสพติด  10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้พื้นท่ีต าบลสีชม พูปลอดจากผู้เสพและ ผู้ค้า
ยาเสพติด  

จัดกิจกรรมต่อต้านยา เสพติด  

53.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอุดหนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ขอนแก่น  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการด า เนินงานแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
ในพื้นท่ีจัง หวัดขอนแก่น  

อุดหนุนท่ีท าการปก ครองจังหวัดขอน แก่น  

54.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  

150,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  
โรงเรียนบ้าน ห้วยสายหนังมีอา คารเรียน
อาคาร ประกอบท่ีสม บูรณ์ พร้อมส า หรับ
การจัด  

55.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นก าลังหลักใน การป้องกันหมู่บ้าน โดยการ
อบรมเพิ่ม ความรู้และความสา มารถของ อปพร.  

อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนได้ รับ
การอบรมเพิ่ม ความรู้และความสา มารถ  

56.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนและ ผู้สัญจรไป-มา ตาม ถนนสาย
หลักมีความ ปลอดภัย  

ต้ังจุดให้บริการประ ชาชนในช่วงเทศ กาล  

57.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอชุมแพ  

400,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการขยายเขต 
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ท่ี ๑๐ บ้านจอม 
บึง  

58.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑-๑๓  

495,700.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา  หมู่บ้านในเขตต า บลสีชมพู หมู่ท่ี ๔๑,๒๗๕  

59.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑-๑๓  

495,700.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา  หมู่บ้านในเขตต า บลสีชมพู หมู่ท่ี ๔๑,๒๗๕  

60.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุงถนนโดยการ
ลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมูท่ี ๑-๑๓  

641,717.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไป-มา  หมู่บ้านในเขตต า บลสีชมพู หมูท่ี ๑-๑๓  

61.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู  

929,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ การบริหารส่วน 
ต าบลสีชมพูมีรั้ว รอบบริเวณศูนย์ฯ  

62.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต.สีอบต.สีชมพู  

323,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเป็นท่ีจอดรถของเจ้า หน้าท่ี ผู้บริหาร ตลอด 
จนถึงผู้มาติดต่อราชการ ภายในหน่วยงาน  

มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ  

63.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 200,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้ช่วยเจ้า หน้าท่ีมีความรู้ในการ ป้องกันและ
บรรเทาสา ธารณภัยในพื้นท่ี  

เพื่อให้ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี  



64.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าให้กับ ชุมชน  ปลูกป่าภายในชุมชน  

65.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุพดาฯสยามบรมราช
กุมารี  

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม  อนุรักษ์พันธุ กรรมพืช 

66.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหารและสมาชิก อบต.สี
ชมพู  

94,823.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้การเลือกต้ังผู้ บริหารและสมาชิก อบต.เป็นไป
ด้วยความ สุจริต ยุติธรรม  

จัดการเลือกต้ังผู้ บริหารและสมาชิก อบต. 
สีชมพู  

67.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจ้างเหมาแม่บ้าน
อบต.สีชมพู  

84,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อท าความสะอาด ภายในนอกอาคาร ส านักงาน 
อบต.และ อื่น ๆ ตามท่ีองค์การ บริหารส่วนต าบลสี
ชม ก าหนด  

จ้างเหมาแม่บ้าน อบต.  

68.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจ้างเหมาผู้รักษา
ความปลอดภัยด้าน ทรัพย์สิน 
อบต.สีชมพู  

84,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดูแลรักษาทรัพย์ สินของของ อบต.  
จ้างเหมาผู้รักษา ความปลอดภัยด้าน 
ทรัพย์สินจ านวน 1 คน  

69.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายจัดท ากรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์  

35,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยบรรเทาความ เมื่อเกิดความเสียหาย แก่ชีวิต
และทรัพย์สิน ต่าง ๆ ท่ีได้ท าประกัน ภัยไว้  

จัดท ากรมธรรม์ประ กันภัยรถยนต์  

70.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิม
พระเกียรติ ฯ  

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดี และร าลึก ในพระ
มหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นราชสัก การะแด่
สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ
ยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถในพระบาทสม 
เด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช และ พระ
บรมวงศานุวงศ์  

การด าเนินงานเกี่ยวกับ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบ ร้อย  

71.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอสีชมพู  

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การ
ช่วยเหลือประชา ชนขององค์กรปก ครองส่วน
ท้องถ่ิน  

ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลือเมื่อได้รับ 
ความเดือดร้อน  

72.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี  10,000.00 ส านัก/กองคลัง เพื่ออ านวยความสะ ดวกให้แก่ประชาชน ในพื้นท่ี  ออกหน่วยเคลื่อนท่ี รับช าภาษี  

73.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้หรือการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  

200,000.00 ส านัก/กองคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี  จัดท าแผนท่ีภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน  

74.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจัดประชุมประชาคม  30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการ ของประชาชน  จัดประชุมประชาคม  

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.สีชมพู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามใน



สัญญา รวม 48 โครงการ จ านวนเงิน 37,327,753 บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จ านวน 48 โครงการ จ านวนเงิน 
29,833,394 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 5 1,523,627.75 5 1,523,627.75 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 33 27,192,306.54 33 27,167,328.80 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 3 766,820.00 3 765,172.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1,200.00 1 1,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 6 376,065.00 6 376,065.00 

รวม 48 29,860,019.29 48 29,833,393.55 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.สีชมพู ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และผู้ไร้ท่ีพึ่ง 

50,000.00 45,820.00 45,820.00 4,180.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการก่อสร้างถนนสู่
แหล่งการเกษตร บ้านโนน
ไผ่งาม หมู่ท่ี 12 

348,800.00 348,000.00 348,000.00 800.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดต้ังพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 9 บ้าน
โคกสูง 

433,700.00 373,000.00 371,352.00 60,700.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380.00 1,238,430.00 1,238,430.00 570,950.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

1,439,360.00 1,202,647.18 1,196,654.60 236,712.82 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

1,439,360.00 1,202,647.18 1,196,654.60 236,712.82 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380.00 1,238,430.00 1,238,430.00 570,950.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

1,439,360.00 1,202,647.18 1,196,654.60 236,712.82 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

ค่าจ้างเหมาภารโรงของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี
ชมพู 

84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

ค่าจ้างเหมาครูผู้ช่วยสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สีชมพู 

252,000.00 252,000.00 245,000.00 0.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หลักสูตร ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 



13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

- โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการตามรอย
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการเตรียม O-net 
โรงเรียนห้วยสายหนัง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการตามรอย
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ
การจัดท าแผนการศึกษา
ประจ าปี โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

- โครงการประกันคุณภาพ
ภายในและประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380.00 1,238,430.00 1,238,430.00 570,950.00 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

จ้างเหมาครูช่วยสอน
สาขาวิชาพลศึกษา ของ
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความ
ปลอดภัยด้านทรัพย์สินของ
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380.00 1,238,430.00 1,238,430.00 570,950.00 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380.00 1,238,430.00 1,238,430.00 570,950.00 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380.00 1,238,430.00 1,238,430.00 570,950.00 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380.00 1,238,430.00 1,238,430.00 570,950.00 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380.00 1,238,430.00 1,238,430.00 570,950.00 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

- โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ
รับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สีชมพู 

84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 



31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,809,380.00 1,238,430.00 1,238,430.00 570,950.00 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

จ้างเหมาครูช่วยสอน
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ของโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

120,000.00 119,000.00 119,000.00 1,000.00 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

550,000.00 535,113.00 535,113.00 14,887.00 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพต าบลสี
ชมพู 

201,353.00 186,682.00 186,682.00 14,671.00 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000.00 10,788,700.00 10,788,700.00 1,211,300.00 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู ่

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

20,000.00 15,900.00 15,900.00 4,100.00 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู ่

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอชุมแพ 

400,000.00 197,227.75 197,227.75 202,772.25 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒ 
บ้านวังมน 

495,700.00 495,000.00 495,000.00 700.00 

40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ 
บ้านโคกป่ากุง 

495,700.00 493,000.00 493,000.00 2,700.00 

41.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต. สีชมพู 

323,000.00 322,500.00 322,500.00 500.00 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูก
ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

20,000.00 1,200.00 1,200.00 18,800.00 

43.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน อบต.สี
ชมพู 

84,000.00 83,524.00 83,524.00 476.00 

44.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 

45.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 

50,000.00 6,036.00 6,036.00 43,964.00 

46.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนท่ี 

10,000.00 5,720.00 5,720.00 4,280.00 

47.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต. 
หรือการจัดท าหรือการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000.00 195,000.00 195,000.00 5,000.00 

48.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
ประชุมประชาคม 

30,000.00 1,785.00 1,785.00 28,215.00 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.สีชมพู สชีมพู จ.ขอนแกน่  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 189 113,125,000.01 9 3,555,117.00 5 1,523,627.75 5 1,523,627.75 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 118 29,753,480.00 51 35,467,853.00 33 27,192,306.54 33 27,167,328.80 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน 150 80,610,000.00 3 832,500.00 3 766,820.00 3 765,172.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39 15,568,000.00 2 120,000.00 1 1,200.00 1 1,200.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 28 3,791,000.00 9 587,823.00 6 376,065.00 6 376,065.00 

รวม 524 242,847,480.01 74 40,563,293.00 48 29,860,019.29 48 29,833,393.55 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.สีชมพู ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสรมิและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง  
 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.สีชมพูทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
 
                                                                    นายก อบต.สีชมพู  
 

 


