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คำนำ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2564 แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงได้ขอเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 2/2566 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู และ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูได้ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ หมวดที่ 5 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ข้อ 24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณา
การ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น งาน
นโยบายและแผน  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มนี้ขึ้น  
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 บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพ ูอำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.2 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
1.3 แผนงานการศึกษาฯ 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
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รวม 1 30,000 8 994,000 5 1,450,000 4 555,000 4 1,165,000 22 4,194,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแก้ไข
ปัญหาความยากจน   
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

3 
13 

 
 

900,000 
2,725,000 

 
 

3 
8 

 
 

900,000 
4,225,000 

 
 

8 
10 

 
 

2,400,000 
4,255,000 

 
 

4 
12 

 
 

1,200,000 
2,485,000 

 
 

18 
43 

 
 

5,400,000 
13,690,000 

รวม - - 16 3,625,000 11 5,125,000 18 6,655,000 16 3,685,000 61 19,090,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมือง
และชุมชนน่าอยู ่
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  
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รวม - - 20                                                                                                             23,958,000 19 7,780,000 12 3,418,000 12 5,158,500 63 40,314,500 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
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รวม - - 8 2,200,000 4 900,000 6 1,800,000 1 300,000 19 5,200,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ี 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
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รวม - - - - 2 160,000 4 320,000 7 560,000 13 1,040,000 
รวมทั้งหมด 1 30,000 52 30,777,000 41 15,415,000 44 12,748,000 40 10,868,500 178 69,838,500 

แบบผด. 01 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ                 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง       
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ           
 1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส  
จำนวน 1 ลำ พร้อมไม้พายรุ่น 
พลาสติ๊ก จำนวน 4 ไม้ และค่า
ขนส่ง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัย ในการ
ช่วยเหลือของพี่
ประชาชนในช่วงเกิดภยั
น้ำท่วม 

ขนาด 15 ฟุต 
ยาว 460 ชม. 
กว้าง 160 ชม. 
ลึก 0.50 ชม. 
 
  

 
60,000    เรือไฟเบอร์

กลาส  จำนวน 
1 ลำ 

พี่น้องประชาชน
ได้รับความช่วย 
เหลืออย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือเครื่องรับส่ง-วิทยุ 
ระบบVHF-FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จำนวน 2 เครื่อง 
ประกอบดว้ย : ตัวเครื่อง แท่น
ชาร์จ แบตเตอรี่ เสายาง เหลก็พับ 
จำนวน 2 ชุด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตภิารกจิ
ช่วยเหลือพี่นอ้ง
ประชาชนที่ประสบสา
ธารณภัยตา่งๆ 

ชนิดมือถือ 5 วัตต ์
 
 

 12,000    เจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ภารกิจชว่ย 
เหลือพี่น้อง
ประชาชนที่
ประสบสาธารณ
ภัยต่างๆ 

พี่น้องประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือใน
เหตุการณ์
ประสบสาธารณ
ภัยต่างๆ 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบผด. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ                 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง       
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ           
 1.2 แผนงานการบริหารงานทั่วไป  
    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดซ้ือโต๊ะสแตนเลส แท้ 
ทั้งตัว หน้าปัดเงา จำนวน 10 
ตัว พร้อมเกา้อี้ประชุม สีน้ำตาล 
ขาแสตนเลส จำนวน 100 ตัว 

เพื่อรองรับพนักงาน 
เจ้าหน้าที่อบต.และ
ประชาชนที่มาร่วม
การประชุมและ
กิจกรรมต่างๆ 

โต๊ะขนาด 60x180x75 ซม.  
เก้าอี้กว้าง 45 ลึก 51 สูง 90 
cm. 

 90,000  90,000  โต๊ะและเก้าอี้
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

พนักงาน 
เจ้าหน้าที่
อบต.และ
ประชาชนมี
โต๊ะ เก้าอี้ที่
เพียงพอต่อ
การใช้งาน
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบผด. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ                 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง       
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ           
 1.3 แผนงานการศึกษาฯ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สีชมพู 

เพื่อขยายระบบไฟฟ้าให้
ทั่วถึงในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 
100KVA 
- แผนกแรงสูงภายใน 
- แผนกหม้อแปลงภายใน 
- แผนกแรงต่ำ 

 500,000    มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดต้ัง จำนวน 4 เครื่อง 
ศพด.อบต.สีชมพู 

เพื่อให้ห้องเรียนมีสิ่ง
อำนวยความสะดวก
พอเพียง ในการเรียนการ
สอนและจัดกจิกรรมของ
ครูและนักเรียน 

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 BTU 

 128,800    ห้องเรียนมีเครื่อง 
ปรับอากาศพร้อม
รองรับนักเรียนใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กมีห้อง 
เรียนที่น่าอยู่และเพิ่ม
ความเย็นในช่วงหน้า
ร้อน 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง 
ศพด.อบต.สีชมพู 

เพื่อให้ห้องเรียนมีสิ่ง
อำนวยความสะดวก
พอเพียง ในการเรียนการ
สอนและจัดกจิกรรมของ
ครูและนักเรียน 

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 18,000 BTU 

 163,200    ห้องเรียนมีเครื่อง 
ปรับอากาศพร้อม
รองรับนักเรียนใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กมีห้อง 
เรียนที่น่าอยู่และเพิ่ม
ความเย็นในช่วงหน้า
ร้อน 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการจัดตั้งสภาเด็ก เยาวชน 
ตำบลสีชมพ ู

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สภาเด็ก เยาวชนให้มี
ความเข้มแข็ง และมีความ
สามัคคี ได้ร่วมทำกิจกรรม
ที่สร้างสรรค์ 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตำบลสีชมพ ู

 10,000    เด็กและเยาวชนได้
เปิดโอกาสให้
ตนเองมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตนเอง 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาด้านตา่งๆ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้
จากสภาเด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

แบบผด. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ               
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง       
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ           
 1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการกำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
และป้องกันโรค (จังหวัดสะอาด) 
 
 
  

เพื่อให้ชุมชนสะอาด
ปราศจากขยะและ
เช้ือโรค 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.
สีชมพู หมู่ที่ 1-13 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนสะอาด
ปราศจากโรคภยั
และเช้ือโรค 

ชุมชนสะอาด
ปราศจากโรคภยั
และเช้ือโรค 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบผด. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ               
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง       
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ           
 1.5 แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
เอนกประสงค์หน้าวัดศรีวังมน หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกมาก
ขึ้น และได้ใช้
ประโยชน ์

ขนาดกวา้ง  30    เมตร 
ยาว    40  เมตร 
หนา   0.10  เมตร  

  
350,000   ประชาชนมีความ

สะดวกมากขึ้น 
และใช้ประโยชน์
ได้ 

ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จาก
ลานเอนกประสงค์
ได้มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ชุมชนมากยิ่งขึ้น 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV จำนวน 8 จุด 

  120,000   ประชาชนมีความ
ปลอดภัยชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

ป้องกันการ โจร  
ลักทรัพย์และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
เอนกประสงค์หน้าหน้าศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกมาก
ขึ้น และได้ใช้
ประโยชน ์

ขนาดกวา้ง  20  เมตร 
ยาว         40   เมตร 
หนา    0.10    เมตร 
 

    500,000 ประชาชนมีความ
สะดวกมากขึ้น 
และใช้ประโยชน์
ได้ 

ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จาก
ลานเอนกประสงค์
ได้มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
พร้อมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณที่
สาธารณะ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ขนาดกวา้ง 48  เมตร 
ยาว    47    เมตร 
หนา   0.10    เมตร 
 

  700,000   ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ประชาชนมีลาน
ออกกำลังกายและ
เครื่องออกกำลังที่ดี
และได้สุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองช่าง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบผด. 02 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้างลานตากเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกมากขึ้น 
และได้ใช้ประโยชน ์

ขนาดกวา้ง 30 เมตร 
 ยาว 30 เมตร 
 หนา 0.10 เมตร 

   270,000  ประชาชนมีความ
สะดวกมากขึ้น 
และใช้ประโยชน์
ได้ 

ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จาก
ลานเอนกประสงค์
ได้มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV 

    135,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

ป้องกันการลัก
ทรัพย์ และโจร  
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ขนาดกวา้ง  30  เมตร 
ยาว       60    เมตร 
หนา     0.10    เมตร 
 

    500,000 ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ประชาชนมีลาน
ออกกำลังกายและ
เครื่องออกกำลังที่ดี
และได้สุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างลานตากอเนก 
ประสงค์ หนองบึงบักโปรด หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกมากขึ้น 
และได้ใช้ประโยชน ์

กว้าง 25 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
หนา  0.10    เมตร 
 

  250,000   ประชาชนมีความ
สะดวกมากขึ้น 
และใช้ประโยชน์
ได้ 

ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จาก
ลานเอนกประสงค์
ได้มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
ภายในชุมชน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV จำนวน 5 จุด 

   165,000  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

ป้องกันการ โจร  
ลักทรัพย์และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขัน                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอยา่งยัง่ยืน       
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแก้ไขปัญหาความยากจน           
 2.1 แผนงานเคหะและชมุชน    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-
แรงต่ำสู่แหล่งการเกษตรจาก
บ้านพ่อสมหมาย เวียงสกล ถึง
บ้านนางสาวนธิิดา ฝืดสูงเนิน  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับการ
สำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(ยาว 100 เมตร) 

    300,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง – 
แรงต่ำสู่แหล่งการเกษตร จากนา
นายสมหมาย เพ็งวงษ์ษา ถึงนา
นางนิภาภรณ์ ฤทธิ์วจิิตร หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับการ
สำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(ระยะทาง 600 เมตร) 

   300,000  เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบผด. 02 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง – แรงตำ่
สู่พื้นที่การเกษตร จากถนนสาย 228 
ถึงนานายฝั่น ผยุทา หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-
แรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับ
การสำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

    300,000 เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง – แรงตำ่
สู่พื้นที่การเกษตร จากนานางยุรดี สีมว่ง 
ถึงนานายอรุณ หาญโยธา หมู่ที ่5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-
แรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับ
การสำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
(ระยะทาง 480 เมตร) 

   300,000  เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ 
สู่พื้นที่การเกษตร จากสามแยกหลังวัด
โพธิ์ชยั ไปถึงลำน้ำพอง หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-
แรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับ
การสำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
(ระยะทาง 155 เมตร) 

   300,000  เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ 
สู่พื้นที่การเกษตร จากสะพานลำห้วย
สายหนัง ถึงนานายวิชิน สิมมา หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-
แรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับ
การสำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

 300,000    เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำ สู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านนาย
อธิพงษ์ คำพิลา ถึงนานายเสถยีร ดู่
ป้อง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำสู่
พื้นที่การเกษตร ระยะทาง
ขยายเขตตามงบประมาณ 
ขึ้นอยู่กบัการสำรวจออกแบบ
และประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

  300,000   เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำ สู่พื้นที่การเกษตร จากบา้น 
นางบัวใหล วรรณไกร ถึงบ้าน 
นางเพวา เขยีนจูง หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำสู่
พื้นที่การเกษตร ระยะทาง
ขยายเขตตามงบประมาณ 
ขึ้นอยู่กบัการสำรวจออกแบบ
และประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(ยาว 250 เมตร) 

 300,000    เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร จากนานาง
ปรีชยา ฝา้ยปา่น ถึงนานางสุ
พรรษา เกษกุลทด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำสู่
พื้นที่การเกษตร ระยะทาง
ขยายเขตตามงบประมาณ 
ขึ้นอยู่กบัการสำรวจออกแบบ
และประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(ยาว 1 กิโลเมตร) 

  300,000   เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร จากบ้านนาย
เสง่ียม สีมานน ถึงนานางประสิทธิ์ 
สีทอง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำสู่
พื้นที่การเกษตร ระยะทาง
ขยายเขตตามงบประมาณ 
ขึ้นอยู่กบัการสำรวจออกแบบ
และประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

   300,000  เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ 
สู่พื้นที่การเกษตร จากบา้นนายขัน
ทอง พรมตู้ ถึงนานางหนูลัน สุดธรรม
มา หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับการ
สำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

   300,000  เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ 
สู่พื้นที่การเกษตร จากถนนบ้านโนน
ทองหลาง ถึงบ้านนายชมชื่น โคตร
มงคล หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับการ
สำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

    300,000 เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ 
สู่พื้นที่การเกษตร จากนานายหนู
เตือน คำมะเขต ถึงนานางทองแท่น 
เพียวิเศษ หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับการ
สำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

 300,000    เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ 
สู่พื้นที่การเกษตร จากนานาย
ประเสริฐ วงสาพันธ์ ถึงไร่นายบัวพิศ 
พันโทฤทธิ ์หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับการ
สำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

  300,000   เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ 
สู่พื้นที่การเกษตร จากไร่นายณัฐวุฒิ 
ศรีแก้วเท่ียง ถึงนานายใส มีนวลทอง 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับการ
สำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

   300,000  เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ 
สู่พื้นที่การเกษตรจากนานางสร้อย  
โม้ทอง ถึงนานางสังวาล พลไธสง  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับการ
สำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

   300,000  เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ
สู่พื้นที่การเกษตร จากสี่แยกร่องแดง
ไปทางวัดป่าวรารามบ้านโคกป่ากุง ถึง
ไร่นายบุญน้อม พะเลียง หมูที ่13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับการ
สำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(ยาว 500 เมตร) 

   300,000  เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ
สู่แหล่งการการเกษตร จากสามแยก
หน้าป่าชา้ ถึงนานายตระกูล บุญนอก 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรง
ต่ำสู่พื้นที่การเกษตร ระยะ 
ทางขยายเขตตามงบ 
ประมาณ ขึ้นอยู่กับการ
สำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(ยาว 1,000 เมตร) 

    300,000 เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขัน                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอยา่งยัง่ยืน       
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแก้ไขปัญหาความยากจน           
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร 
จากนานางบานเย็น แสนแป ้
ถึงนานายบุญทัน จำปาหลู ่
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกษตรกรมีความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง          4        เมตร 
ระยะทาง   937      เมตร 
หนา       0.10       เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า         
374.8   ลกูบาศก์เมตร 

 
150,000    เกษตรกรมีความ

สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 1 จากนานางคำฮู้ บุญ
นอก ถึงแยกบา้นนาอุดม ต.ดง
ลาน 

เพื่อความสะดวก ใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง      4          เมตร 
ระยะทาง  1,800  เมตร 
หนา        0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
720 ลูกบาศก์เมตร 

   265,000  เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมี
ความสะดวก
ในการสัญจร
และขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำ
ห้วยสายหนัง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน มีนำ้
ใช้และเพียง พอในการ
ทำเกษตร 

ซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำหว้ยสาย
หนัง ฝายกอไผ่เหลือง 

 200,000    ประชาชน มีน้ำใช้
และเพียงพอในการ
ทำเกษตร 

ประชาชน มี
น้ำใช้และ
เพียงพอใน
การทำเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบผด. 02 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สู่พื้นที่การเกษตร พร้อม
ท่อระบายนำ้ จากแยกนานางก
องแพง ไกรโสดา ถึงแยกถนน 
บ้านนายม – โคกสูง จำนวน 3 
จุด หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง   3.50    เมตร 
ระยะทาง  750 เมตร 
หนา    0.10    เมตร  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า         
262.5  ลูกบาศก์เมตร 

 100,000    เกษตรกรมี
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สู่พื้นที่การเกษตร ช่วง
ประปาหมู่บา้นโนนสวรรค์ ถึง
แยกถนนโคกสูง – โนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง   4      เมตร 
ระยะทาง  2,000 เมตร 
หนา   0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า          
  800   ลกูบาศก์เมตร 

 
 
 

 300,000   เกษตรกรมี
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงท่อระบายนำ้
ข้ามลำหว้ย บริเวณนานาย
ประยูร สิงห์ฝ่าย หมู่ที ่4 
  

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
จำนวน 2 ช่อง 
ขนาด 3.00x1.80  เมตร 
ยาว   8     เมตร 

 550,000    ประชาชน มีน้ำ
ใช้และเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

ประชาชน มีน้ำใช้
และเพียงพอในการ
ทำเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สู่
พื้นที่การเกษตรจากนานายขุน
ศึก มะโรงริด ถึง นานางสีจ้อย
แพ่ง สองคอน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ 
กว้าง      3.00   เมตร 
ระยะทาง   500  เมตร 
หนา   0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
150  ลูกบาศก์เมตร 

 60,000    เกษตรกรมี
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากนา
นางหน่อย ปาลี ถึงนานาย
ประสิทธิ์ ศรีแสง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง        4    เมตร 
ระยะทาง 500  เมตร 
หนา    0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
200    ลูกบาศก์เมตร 

    80,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกเป็นถนน คสล. สู่พื้นที่
การเกษตร จากนานายบุญโฮม 
โคตรมงคล ถึงนานายหนูกัน   
โคตรมงคง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

ปรับพื้นผิวจราจรถนนคสล. 
กว้าง     5   เมตร 
ระยะทาง  37    เมตร 
หนา     0.15     เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 335 ตารางเมตร 

 125,000    เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก เป็นถนน คสล. สู่พื้นที่
การเกษตร จากบา้นนางปิยา 
ไทยอ่อน ถึงนานางสุบรร แพง
พิศาล หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

ปรับพื้นผิวจราจรถนนคสล. 
กว้าง     5    เมตร 
ระยะทาง  70  เมตร 
หนา    0.15      เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 335  ตารางเมตร 

 230,000    เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการขยายท่อระบายน้ำลำ
ห้วยนอ้ย หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ท่อกลมซีเมนต์ 
ขนาด  3   เมตร 
ยาว  8  เมตร 

    100,000 ประชาชน มีน้ำใช้
และเพียงพอใน
การทำเกษตร 

ประชาชน มีน้ำ
ใช้และเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก สู่พื้นที่การเกษตร จาก
บ้านนายสงัด สางาม ไปถึงนา
นายเหวยีน แนวสวัสดิ ์ หมู่ที ่6 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง  4 เมตร 
ระยะทาง   1,300  เมตร 
หนา    0.10   เมตร  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
520   ลกูบาศก์เมตร 

    200,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการทำฝายกั้นน้ำลำห้วยสาย
หนัง บริเวณสะพานทางโรงโม้
บ้านนางลินดา ปา้นภูม ิหมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ลำห้วยสายหนัง 
สูง 3 เมตร 
กว้าง 18 เมตร 

   500,000  ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกลำหว้ยสายหนัง 
จากเส้นทางโรงโม้บ้านนางลินดา 
ป้านภูมิ ไปถึงลำนำ้พอง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ระยะทาง 350 เมตร    500,000  ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

15  โครงการขยายท่อส่งน้ำสู่พื้นที่
การเกษตร จากนานายอภิสิทธิ์ 
วรรณชัย ถึงนานายทว ีแขธ่าตุ 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

แบบท่อพวีีซี  
ระยะทาง  600   เมตร 

   500,000  ประชาชน มีน้ำใช้
และเพียงพอใน
การทำเกษตร 

ประชาชน มีน้ำใช้
และเพียงพอในการ
ทำเกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากนา
นายสมัส ศรีทอง  ถึงนา นาย
อภิสิทธิ ์วรรณชัย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง   4   เมตร 
ระยะทาง 400  เมตร 
หนา    0.10     เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
160    ลูกบาศก์เมตร 

    60,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการขุดลอกร่องจานเกีย้ว
จากนานายไสว ศรีทอง ถึงนา
นายบวัลี แก้วน้อย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ระยะทาง   1,000   เมตร 
 

   500,000  ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกร่องน้อย จากนา
นายส่าน ดวงคำ ถึงนานายจำปี 
กองหา หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ระยะทาง 300  เมตร 
 

   500,000  ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงถนนดิน เป็น
ถนนหินคลุก จากนานายวีระ 
ฝ้ายป่าน ถึง ถนนโรงโม ่ หมู่ที ่8 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
กว้าง   6        เมตร 
ระยะทาง 2.5  กโิลเมตร 
หนา   0.10   เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
1,500   ลกูบาศก์เมตร 

    550,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนนดิน เป็น
ถนนหินคลุกจากป้ายวัดวิเวกวนา
ราม ถึงลำห้วยเด่ือ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
กว้าง      6     เมตร 
ระยะทาง  1.5 กโิลเมตร 
หนา   0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
900  ลูกบาศก์เมตร 

    350,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จาก
ฝายน้ำล้น ถึงนานายสมบัติ น้อย
แพง  หมู่ที ่8 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
กว้าง  6   เมตร 
ระยะทาง  900 เมตร 
หนา   0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
540 ลูกบาศก์เมตร 

    200,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จาก
บ้านนางปรียา ฝ้ายป่าน ถึงนา
นางสุพรรษา เกษกุลทด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง   6   เมตร 
ระยะทาง 1,200   เมตร 
หนา    0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
720  ลูกบาศก์เมตร 

   270,000  เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จาก
บ้านนางดลพร วรรณพันธ ์ถึงท่า
ทราย ศรีสุขวัสดุ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง     6   เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร 
หนา   0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
360  ลูกบาศก์เมตร 

    150,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จาก
ถนนลาดยาง ถึงนานายวิสุทธิ ์ 
 ผาพา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง     6    เมตร 
ระยะทาง  1  กิโลเมตร 
หนา  0.10     เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
600  ลูกบาศก์เมตร 

  250,000   เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอกลำหว้ยเด่ือจาก
นานางเสมือน ผาพา ถึงลำนำ้
พอง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 
 

กว้าง 15 เมตร  
ยาว 2 กิโลเมตร 

  500,000   ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร ภายใน
เขตพื้นที่บ้านโคกสูง หมู่ที ่9 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง  4   เมตร 
ระยะทาง 3,000  เมตร 
หนา      0.10     เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
1,200 ลูกบาศก์เมตร 

  450,000   เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

27 โครงปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากถนน
ไปบ้านวังมนตรงข้ามประปาสว่น
ภูมิภาคไปถึงโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง     3     เมตร 
ระยะทาง 350  เมตร 
หนา   0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
105  ลูกบาศก์เมตร 

    45,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การ  เกษตร จาก
บ้านนายขันทอง พรมตู้ ถึงนา
นายบุญชว่ย ภูชนะศรี หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง  3.5   เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร 
หนา  0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
420  ลูกบาศก์เมตร 

  150,000   เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

29 โครงการวางท่อระบายน้ำหนอง
บึงบักโปรด หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ท่อขนาด 100x100  
เซ็นตเิมตร 
ระยะทางยาว  10   เมตร 
 

 70,000    ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร
ทุกเส้นทาง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง   3.5   เมตร 
ระยะทาง  900  เมตร 
หนา 0.10     เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
315  ลูกบาศก์เมตร       

    150,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
บ้านจอมบึงให้มีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

   100,000  ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

32 โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วย
สายหนัง หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ท่อขนาด 80x100  
เซ็นตเิมตร 
ระยะทาง   8  เมตร 

 70,000    ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงท่อระบายนำ้
บึงบักโปรดพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ท่อขนาด 100x100  
เซ็นตเิมตร 
ระยะทาง   10    เมตร 
 

 100,000    ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วย
คอนกรีต จากนานายบุญกอง ชา
โสรส ถึงนานายสุบิน กำไรเพชร 
จำนวน 13 จุด จุดละ 2 ท่อน 
พร้อมฝาปิด หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ท่อ 30x100 เซ็นตเิมตร 
ระยะทาง 890 เมตร 

 800,000    ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็น
ถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร 
จากถนน228 ถึงนานางพิศสมัย 
เพนเนอร์ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
กว้าง    4     เมตร 
ระยะทาง  775  เมตร 
หนา  0.10     เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า        
310 ลูกบาศก์เมตร 

   120,000  เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก จากบ้านนายสถิตย์ ดวง
คำ ถึงนานางบัวไหล บัวผาย หมู่
ที่ 12 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง  4   เมตร 
ระยะทาง 700  เมตร 
หนา  0.10    เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
280  ลูกบาศก์เมตร       

 120,000    เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุก จากแยกหนองทุ่ม ถึงไร่
นายสันติ นวลปิดหมู่ที่ 12 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง  1,000 เมตร 
หนา  0.10     เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
400 ลูกบาศก์เมตร       

 150,000    เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็น
ถนนหินคลุกจากไร่นายบวัพิด 
พันโทฤทธิ ์ถึงถนนลาดยางสาย
หนองตาไก้ – ผาน้ำเท่ียง หมู่ที ่
12 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ 
กว้าง  4  เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 
หนา 0.10      เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
200   ลกูบาศก์เมตร       

  75,000   เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จาก
สามแยกทางลัดไปวัดป่าวราราม
บ้านโคกปา่กุง ถึงถนนไปอ่างเก็บ
น้ำบ้านนาอุดม ต.ดงลาน หมู่ที ่
13 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง  5  เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร 
หนา 0.10     เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
1,000  ลูกบาศก์เมตร       

    380,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จาก
สามแยกหัวฝายติดกับศาลปู่ตา 
ไปถึงเขตตำบลบริบูรณ์ หมู่ที่ 13 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

โดยการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมปรับเกลีย่เรียบ 
กว้าง  4  เมตร 
ระยะทาง  1,500  เมตร 
หนา 0.10      เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
600  ลูกบาศก์เมตร       

    220,000 เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

เกษตรกรมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 4 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน               
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน      
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนน่าอยู ่          
 3.1 แผนงานเคหะและชมุชน    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ 
จากบา้นนายแสวง สมภาร ถึงบา้นนาย
บุญเลี้ยง ผสมเพชร หมู่ที่3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-
แรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับ
การสำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
(ระยะทาง 500 เมตร) 

  
300,000   เกษตรกรมี

ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง  

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ 
จากบา้นนายหนูนา บัวหลวง ถึงบ้าน
นางสกาวเดือน ทุมมุล หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-
แรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตร 
ระยะทางขยายเขตตาม
งบประมาณ ขึ้นอยู่กับ
การสำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

  300,000   เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
ทำการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบผด. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน       
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่           
 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดซ้ือถังน้ำประปา หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 
 

เปลี่ยนถังน้ำใหม่ จำนวน 
4 ถัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 45,000    ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 
 

ปรับปรุงระบบน้ำประปา
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น 

   100,000  ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
โซลาเซลลภ์ายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
จำนวน 5  จุด 
1.บ้านนางราตรี  ผวิอ่อน 
2.บ้านนางละไมล  ใยบวั 
3.บ้านนายพล  บุตสา 
4.บ้านนางสมเล็ก  อบหอม 
5.โค้งหน้าศาลปู่ตา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชนด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

  125,000   กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แสง
สว่างอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบผด. 02 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เส้นหนา้
บ้านนายบรรจง เพ็งวงษ์ษา หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง     5      เมตร 
ระยะทาง  144  เมตร 
หนา 0.05   เมตร    
มีพื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่          
720 ตารางเมตร 

  400,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุกเส้นบุ่งคล้า หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง     4 เมตร 
ระยะทาง 360 เมตร 
หนา   0.10  เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
144  ลูกบาศก์เมตร       

 100,000    ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุกเส้นหน้าบ้านนายวินยั นาเลิง 
ถึงหน้าบ้านนางประมวน สมภูเวียง 
หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง       4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร 
หนา      0.10   เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
80  ลูกบาศก์เมตร       

 100,000    ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมระบบน้ำประปา
และหอประปา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ซ่อมแซมระบบน้ำประปาให้
มีประสิทธิ                         
ภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 150,000    ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตประปาจากหน้า
บ้านนางสายรุ้ง เพชรนาด ีถึงบ้าน
นายสุทธพิจน์ แสนเศษ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตประปาโดยท่อพีวีซี    50,000  ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 
จำนวน 4 จุด 
1.บ้านพ่อสมหมาย เวียงสกล 
2.บ้านนางถวิล  แสนเสนาะ   
3.บ้านนายสธุี  ทิพย์สุข 
4.บ้านนางสาววิภารัตน์  แสนนา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชนด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

    100,000 กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แสง
สว่างอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน
จากระบบไฟฟ้า เป็นระบบ 
โซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ปรับปรุงระบบ
น้ำประปาจากระบบ
ไฟฟ้าเป็นระบบโซล่า
เซลล์เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

 250,000    ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ปรับปรุงระบบ
น้ำประปาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

    100,000 ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ด้วยระบบพลังงานโซล่าเซลล์ ภายใน
ชุมชนจำนวน 10จุด หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชนด้วยระบบ
พลังงานโซล่าเซลล์ 

   250,000  กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงานโซล่า
เซลล์ ให้แสงสว่าง
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้าน
นายบุญถัน  พิมลา ถึงแยกบา้นนางแสง
จันทร์ ทัพผา หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 2 เมตร 
ระยะทาง 35 เมตร  
หนา  0.15  เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.
ไม่น้อยกวา่ 70 ตาราง
เมตร 

   50,000  ประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
จากนานางอนงค์ หล้าแหล่ง ถึงนา
นางสมบัติ บุตรศิริ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตประปาโดยท่อพีวีซี 
ระยะทาง800 เมตร 

 70,000    ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน
คลุกเป็นถนนคสล.จากบ้านนาย
สังเวียน โดนสุข ถึงบา้นนางบุญเย็น 
แสนทวี   หมู่ที ่4 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง    4.00    เมตร 
ระยะทาง   100 เมตร 
หนา  0.15     เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 

  300,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
ชุมชนหมู่ที่ 4 จำนวน 4 จุด 
1.ซอยบ้านนางราตรี จันดาเวียง 
จำนวน 2 หลอด  
2.บ้านนายหนู โดนสุข จำนวน 1 
หลอด 
3.บ้านนายสังเวยีน โดนสุข จำนวน 
2 หลอด 
4.บ้านนางอ่อนสี นันสถิตย์ จำนวน 
1 หลอด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
ชุมชนด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์

   100,000  กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แสง
สว่างอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตประปาสว่น
ภูมิภาคจากบา้นนายสุนทร ผ่อง
แผ้ว ถึงบ้านนายสมวัย บุดดี หมู่ที ่
4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค
อย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน 
ระยะทาง 715 เมตร 

   693,000  ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนน 
คสล.ภายในชุมชน จากบา้นนายนิมิต 
คำใส ถึงศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที ่4 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปรับพื้นผิวจราจรถนน 
คสล. 
กว้าง   3.00   เมตร 
ระยะทาง  200  เมตร 
หนา    0.15    เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร 

    400,000 ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรภายใน
ชุมชนจากถนนคสล.เป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก จากบ้านนางบุญเย็น พล
เสนา ถึงบ้านนางประยูร วงศ์ยุหมู่ที่4 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง  130  เมตร 
หนา     0.05    เมตร 
พื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่ 
390 ตารางเมตร 
 

 300,000    ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรภายใน
ชุมชนจากถนนคสล.เป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก จากบ้านนางบวัเรียน 
นันสถิตย์ ถึงบ้านนายภิรมย์ คำบุญ
เกิด หมู่ที่ 4 
 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 4.00    เมตร 
ระยะทาง  300  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 
มีพื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่ 
1,200 ตารางเมตร 
 

  300,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน  
18 จุด 
1.บ้านนายเหลีย่ง ลวดอโุปร 
2.บ้านนายจำนง บุญม ี
3.บ้านนางหอมไกร สิงห์เงิน 
4.บ้านนางพัน แพงพิศาล 
5.บ้านนายบุญ พรรณสุวรรณ 
6.บ้านนายสุข แพงพิศาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชนด้วยระบบ
พลังงานโซล่าเซลล์ 

 450,000    กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงานโซ
ล่าเซลล์ให้แสง
สว่างอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

 7.บ้านนายสมบูรณ์ ผยุลา 
8.บ้านนายสมพงษ์ แกว้กระจ่าง 
9.บ้านนางพิสมัย ดวงคำ 
10.บ้านนางหนูคม สาเกต ุ
11.บ้านนางประภาพร กล้าหาญ 
12.บ้านนายประจิน เป่งหนองแซง 
13.บ้านนายประยง ศรีม่วง 
14.บ้านนางสิน ถาททา 
15.บ้านนางหนูมั้น ราชวงศ์ 
16.บ้านนางน้อย กระมูลศร ี
17.บ้านนางสมหวัง พิทอง 
18.บ้านนางลุน คล้อมอ่อน 

          

22 โครงการขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค 
จากบา้นนายสนั่น บริจันทร์ ถึงบ้าน
นางเล่ือน  ทองลังกา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ขยายเขตประปาสว่น
ภูมิภาคอย่างทั่วถึงภายใน
หมู่บ้าน 
ระยะทาง 450 เมตร 

    258,500 ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางแยกหลัง
วัดโพธิ ์ไปถึงลำน้ำพอง หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 155 เมตร 
หนา    0.15    เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 542.5 ตาราง
เมตร 

 400,000    ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 โครงการย้ายหอถังเก็บน้ำประปา
หมู่บ้านจากโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง ไปตั้งไว้ฝายน้ำล้นลำหว้ยนอ้ย 
หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร   70,000   ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ภายใน
หมู่บ้านบ้านห้วยสายหนัง หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
ชุมชนด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์

   25,000  กลางคืนภายในชุมชน 
ประชาชนมีไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ให้
แสงสว่างอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกทับคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางคำมุข มุณีชัย ไปถึงบ้านนางสุ
มะลิ วรรณไกร หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

กว้าง  3.5   เมตร 
ระยะทาง 170 เมตร 
หนา   0.05   เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
595  ตารางเมตร 

 300,000    ประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบา้นนางบุษกร ดีสาทร ถึงบ้านนาย
สุริยันต์ สีเหลืองนอก หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

กว้าง 3  เมตร 
ระยะทาง  122  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
366  ตารางเมตร 

 300,000    ประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนสายชุมแพ – ศรีบุญเรืองถึง
บ้านนายสมพาร วรรณไกร หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

กว้าง  5   เมตร 
ระยะทาง 520  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,600  ตารางเมตร 

  500,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 7 จุด 
1.บ้านนายไสว ศรีทอง 
2.บ้านนายชยัฤทธิ์ เอื่อมนูน 
3. บ้านนายคำภ ูบัวผาย 
4.บ้านนายสนิท พันโทฤทธิ ์
5.บ้านนายวราวุฒิ จันดาเบา้ 
6. หน้าวัดตล่ิงโนนงาม 
7.บ้านนายอธิพงษ ์คำพิลา 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
ชุมชนด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์

  175,000   กลางคืนภายในชุมชน 
ประชาชนมีไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ให้
แสงสว่างอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

 



 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายประดิษฐ์ พันโทฤทธิ์ ถึงบ้านนาง
สมพาน สีเซียงซุย หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก ใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว้าง   2.50    เมตร 
ระยะทาง  30   เมตร 
หนา    0.15     เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 75 ตารางเมตร 

  60,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยัใน
การใช้ถนนและสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายถวิล ฝ้ายป่าน ถึงบ้านนายวรวุฒิ 
จันดาเบ้า หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก ใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว้าง  4    เมตร 
ระยะทาง  200 เมตร 
หนา   0.15  เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 800  ตาราง
เมตร 

  550,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยัใน
การใช้ถนนและสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายสังวาล สังอ้ม ถึงบ้านนายนิพนธ์ 
ผาสุก หมู่ที ่7 

เพื่อความสะดวก ใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว้าง  3.50  เมตร 
ระยะทาง  120  เมตร 
หนา   0.15   เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 420 ตาราง
เมตร 

   300,000  ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยัใน
การใช้ถนนและสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบา้นนายบัว
ลัย สิงขิต ถึงบ้านนายเม็ง แกว้
กระจ่าง หมู่ที ่7 

เพื่อความสะดวก ใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว้าง    4   เมตร 
ระยะทาง  120   เมตร 
หนา   0.05  เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 480   ตารางเมตร 

    500,000 ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยัใน
การใช้ถนนและสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากบา้นนาย
สนิท พันโทฤทธิ์ ถึงบ้านนายบวัพิศ 
พันโทฤทธิ ์หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก ใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว้าง  4   เมตร 
ระยะทาง  200 เมตร 
หนา   0.05  เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 800  ตารางเมตร 

    500,000 ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยัใน
การใช้ถนนและสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งโซ
ล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 20 
จุด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชนด้วยระบบ
พลังงานโซล่าเซลล์ 

   200,000  กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงานโซ
ล่าเซลล์ให้แสง
สว่างอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซมถนนลาด ยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกโรงโม่หิน 
ถึงป้อมยาม  หมู่ที ่8 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 350 เมตร 

 200,000    ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น
ถนนคสล.จากบ้านนางบัวใหล วรรณ
ไกร ถึงบ้านนางพรรณี สมทอง หมู่ที่ 
8 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา   0.15    เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า 1,250  ตาราง
เมตร 

 850,000    ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น
ถนนคสล.ซอยบ้านางกองมี วรรณไกร 
หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 41 เมตร 
หนา  0.15    เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่
น้อยกว่า  205    ตาราง
เมตร 

  150,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

39 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วย
พลังงานโซลาเซลล์ หมู่ที่ 9  
จำนวน 6 จุด 
1.บ้านนางพวงทอง ศรีพิลา  
2.บ้านนางหนูหวาด อนุแสน 
3.บ้านนายหนูนา บัวหลวง 
4.บ้านนายสูน แกว้เวยีง 
5.บ้านนางปี บุญนอก 
6.บ้านนายบุญสนอง หล้าซิว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชนด้วยระบบ
พลังงานโซล่าเซลล์ 

   150,000  กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงานโซ
ล่าเซลล์ให้แสง
สว่างอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

40 โครงการปรับปรุงระบบประปาภาย
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ท่อขนาด 2 นิ้ว 
พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ  
ข้องอ ข้อโหลด 

 150,000    ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส
ฟัลท์ติก จากบา้นนางหนูหวาด อนุ
แสน – บา้นนายอภิสิทธิ์ ฝ้ายป่าน หมู่
ที่ 9 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง   6  เมตร 
ระยะทาง  700 เมตร 
หนา   0.05     เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,200  ตารางเมตร 

  500,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง 
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย ์จำนวน 
11 ต้น จากบา้นนายอรัญ บริจันทร ์
ถึงบ้านนายดาวเรือง เลิศฤทธิ์ หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชนด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

 275,000    กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แสง
สว่างอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

43 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวาง
ท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพใน
การใช้น้ำอย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

  200,000   ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนน 
คสล.เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 4.80   เมตร 
ระยะทาง 104 เมตร 
หนา 0.4   เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,992  ตารางเมตร 

    250,000 ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

45 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วย
พลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน 10 จุด
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชนด้วยระบบ
พลังงานโซลาเซลล์ 

    250,000 กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แสง
สว่างอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งด้วย 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์จำนวน 4 
จุด หมู่ที่ 12 
1.บ้านนายจำลอง โทพา 
2.หน้าสำนักสงฆ ์
3.หน้าบ้านนายบวัลี เป็นจัตุรัส 
4.แยกหนองทุ่ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชนด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

    100,000 กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แสง
สว่างอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 13 
จำนวน 6 จุด 
1.ซอยบ้านนายสีลา ชุ้มสูงเนิน   
2.ซอยบ้านนายวีรศักดิ์ พืชสิง 
3.ซอยบ้านนายพา บุตสา 
4.ซอยบ้านนายทองบาง ชุ่มสูงเนิน 
5.ซอยบ้านนายจำนง แกว้กรมรัตน ์
6.ซอยบ้านนางสนัน สุดธรรมมา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การสัญจร 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชนด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

    150,000 กลางคืนภายใน
ชุมชน ประชาชนมี
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แสง
สว่างอยา่งทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์
ระบบประปาหมู่บ้านบอ่ติดร่องแดง
และบ่อติดกลางบา้น หมู่ที ่13 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

จัดซื้ออุปกรณ์ระบบ
ประปาที่มีคุณภาพมาใช้
ในการปรังปรับระบบ
ประปาหมู่บา้น 

   100,000  ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ำ ซอยบา้นนายทอง
บาง ชุ่มสูงเนิน หมู่ที่ 13 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 3     เมตร  
ยาว 40    เมตร 
หนา 0.15   เมตร 

  150,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

50 โครงการปรับปรุงถนนคสล. เป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากศาลา
ประชาคมหมู่บ้านถึงส่ีแยกบา้นโคก
กลาง หมู่ที่ 13 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 5      เมตร  
ยาว 119    เมตร 
หนา 0.4  เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 595  ตารางเมตร 

 280,000    ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงถนนคสล. เป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากบ้าน
นายสำลี แย้มศรี ถึงบา้นนายเสียว
สวาส ดีบุญม ีหมู่ที่ 13 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 5     เมตร  
ยาว 85    เมตร 
หนา 0.5  เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 425  ตารางเมตร 

 350,000    ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงถนนคสล. เป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากบ้าน 
น.ส.อิศราภรณ์ ชมพูวิเศษ ถึงสาม
แยก บ้านนายโฮม คอล้า หมู่ที่ 13 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 164 เมตร 
หนา 0.4 เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 820  ตารางเมตร 

  350,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงถนนคสล. เป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากสาม
แยกบา้นนายโฮม คอล้า ถึงบ้านนาย
บุญตา ชุมสูงเนิน หมู่ที่ 13 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 132 เมตร 
หนา 0.4   เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 660 ตารางเมตร 

  300,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน       
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภาย  
ในหมู่บ้านจากบ้านนายเอกพงษ์  
เพ็งวงษ์ษา ถึงลำหว้ยสายหนังหมู่ที ่1 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง
ภายในหมูบ่้าน 

ปรับปรุงร่องระบายน้ำ
ภายในหมูบ่้านให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

  
 300,000  ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างร่องระบายนำ้คสล.
พร้อมฝาปิด จากบา้นนายมะนะ พรม
เวียง ถึงวัดศรีวังมน หมู่ที ่2 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง
ภายในหมูบ่้าน 

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ 
พร้อมฝาปิดตามแบบ
มาตรฐานงานสำหรับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   300,000  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างร่องระบายนำ้ พร้อม
ฝาปิด ทั้งสองฝ่ังถนน จากบ้านนายคำ
สาร เข็มทอง ถึงบ้านนายสุนทร ผ่อง
แผ้ว หมู่ที ่4 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง
ภายในหมูบ่้าน 

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ 
พร้อมฝาปิด 
ยาว200เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงาน
สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  300,000   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างร่องระบายนำ้ พร้อม
ฝาปิด ทั้งสองฝ่ังถนน จากบ้านนาย
สุนทร ผ่องแผ้ว ถึงบ้านนายประคอง 
แสนทวี หมู่ที ่4 

เพื่อป้องกันน้ำทว่มขัง
ภายในหมูบ่้าน 

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ 
พร้อมฝาปิด 
ยาว200เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงาน
สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  
 
 
 
 

 300,000  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

 

 

แบบผด. 02 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้างร่องระบายนำ้ 
พร้อมฝาปิดทั้งสองฝั่งถนนจาก
บ้านนายบุญแปลง มะโรงฤทธิ์ 
ถึงหน้าบ้านนายฉลอง 
 สีหา หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ 
พร้อมฝาปิด 
ยาว  265 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
  

 300,000  ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาเช้ือโรค
ที่มากับน้ำ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างร่องระบายนำ้ 
พร้อมฝาปิด ทั้งสองฝ่ังถนน จาก
บ้านนางบุญเย็น  พลเสนา ถึง
บ้านนางประยูร วงศ์ยุ หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ 
พร้อมฝาปิด 
ยาวข้างซ้าย 200 เมตร 
ข้างขวา 280เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
 
 
 

 300,000  ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาเช้ือโรค
ที่มากับน้ำ 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ 
พร้อมฝาปิด จากบา้นนายเกษม 
ภูมิภูเขียว ถึงบา้นนางบุญเกิด 
จันทะ หมู่ที ่5 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ปรับปรุงร่องระบายน้ำให้มี
ความคงทนประมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานมากเพิ่มยิ่งขึ้น 
ยาว 274 เมตร 

  
 
 
 

 300,000  ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาเช้ือโรค
ที่มากับน้ำ 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ 
พร้อมฝาปิดจากบ้านนายเหลีย่ง 
ลวดอุโปร ถึงบา้นนายวิเชียร  
กุดกุง หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ปรับปรุงร่องระบายน้ำให้มี
ความคงทนประมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานมากเพิ่มยิ่งขึ้น  
ยาว 388 เมตร 

  
 
 
 

  300,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาเช้ือโรค
ที่มากับน้ำ 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ 
จากบา้นนางบุบผา ยืนไธสง ไป
ถึงทางแยกเข้าบา้นนายเส็ง 
ยั่งยืน หมู่ที ่6 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ขนาดท่อกว้าง 3 นิ้ว  
ยาว 10 เมตร 
ขนาดถนนกว้าง 6  เมตร 
ระยะทาง 50 เมตร 

  200,000   ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
และลดปัญหาเช้ือโรค
ที่มากับน้ำ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการวางท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านพร้อมบอ่พัก จากบา้นนายลัน 
ศรีทอง ถึงลำห้วยสายหนัง หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

วางท่อระบายน้ำพร้อมฝา
ปิดตามแบบมาตรฐาน
งานสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะทาง 200 เมตร 

 300,000    ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

11 โครงการวางท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านพร้อมบอ่พัก จากบา้นนาย 
สุรัตน์ โคตรขันติ ถึงบ้านนายประกอบ 
มีโนนทอง หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

วางท่อระบายน้ำพร้อมฝา
ปิดตามแบบมาตรฐาน
งานสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะทาง 100 เมตร 

 
300,000    ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุง ขยายผิวจราจร 
คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก จากบา้นนายสุทธิชยั อันไส - 
บ้านนายสมส ีฝ้ายป่าน หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปรับปรุงขยายผวิจราจร
พร้อมวางท่อ 
ขนาด 40x100 
เซนติเมตร 

 300,000    ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อระบายน้ำลงสู่ลำหว้ย
หลัวจากบ้านนายสาคร จุ่นมา ถึงบ้าน
นายสุวิทย์ อรรณพงษ์ หมู่ที่ 11 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

วางท่อตัวว ี
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

 300,000    ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายใน
หมู่บ้าน พร้อมบ่อพกัคสล. จากบ้าน
นางพิมพา โคตรจันทา ถึง บ้านนาง
ถนอมจิตร ทอนอโม้ หมู่ที ่11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอทกุ
ครัวเรือน 

วางท่อระบายน้ำ 
กว้าง 0.50 เมตร 
ระยะทาง 130 เมตร 

 100,000    ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการซ่อมแซมท่อระบายนำ้จาก
บ้านนางวิรารัตน์ สงสิงทอน ถึงบ้าน
นางทองสี ประโยตัง หมู่ที ่11 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ซ่อมแซมท่อระบายนำ้
กว้าง 3 เมตร 
ยาว150 เมตร 

  100,000   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างร่องระบายนำ้พร้อม
ฝาปิด จากบ้านนางวันทา พินนอก ถึง
บ้านนายขุนทอง ดวงคำ หมู่ที่ 12 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ 
พร้อมฝาปิดตามแบบ
มาตรฐานงานสำหรับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ระยะทาง 200 เมตร 

 
300,000    ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างร่องระบายนำ้พร้อม
ฝาปิด จากบ้านนายสุมล โม้ทอง ถึง
บ้านนางบู่ อาสา หมู่ที่ 12 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ 
พร้อมฝาปิดตามแบบ
มาตรฐานงานสำหรับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ระยะทาง 200 เมตร 

  300,000   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงท่อระบายนำ้ พร้อม
บ่อพักและฝาปิดจากบา้นนายสำลี 
แย้มศรี ถึงบ้านนายเสียวสวาส  
ดีบุญมี หมู่ที่ 13 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

ท่อ ขนาด 40x100 
เซนติเมตร 
ยาวข้างละ 85 เมตร 

 300,000    ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือ
โรคที่มากับน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรคที่มา
กับน้ำ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างร่องระบายนำ้พร้อม
ฝาปิด จากหนา้อาคารเรียนประถม 
ถึง อาคารเรียนชั้นอนุบาล รร.บ้าน
ห้วยสายหนัง 

เพื่อป้องกันน้ำทว่ม
ขังภายในโรงเรียน 

ก่อสร้างร่องระบายนำ้
พร้อมฝาปิด 
ยาว   125   เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงาน
สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 300,000    นักเรียนและครู
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรและลด
ปัญหาเช้ือโรค
ที่มากับน้ำ 

นักเรียนและครู
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและ
ลดปัญหาเช้ือโรค
ที่มากับน้ำ 

กองช่าง 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 6 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ               
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมภิบาล       
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี          
 5.1 แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน   กิจกรรมที่ใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสียงตามสายพัฒนา
ระบบเสียงตามสายให้มี
เสียงที่ชัดเจน และครอบ 
คลุมภายในชุมชน 

   80,000  ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสียงตามสายพัฒนา
ระบบเสียงตามสายให้มี
เสียงที่ชัดเจน และครอบ 
คลุมภายในชุมชน 

    80,000 ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสียงตามสายพัฒนา
ระบบเสียงตามสายให้มี
เสียงที่ชัดเจน และครอบ 
คลุมภายในชุมชน 

    80,000 ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

4 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสียงตามสายพัฒนา
ระบบเสียงตามสายให้มี
เสียงที่ชัดเจน และครอบ 
คลุมภายในชุมชน 

    80,000 ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบผด. 02 



 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย 
จำนวน 4 จุด และซ่อมแซมฮอล หมู่
ที่ 5 
จุดที่1 บ้านายจำนง บุญมี 
จุดที่2 บ้านนายบุญม ีเนาวบุตร 
จุดที่3 บ้านนายกอบสวัส พลูผล 
จุดที่4 บ้านนายนิรุธ สีม่วง 

เพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเสียง
ตามสายได้อยา่ง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ให้มีเสียงที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมภายในชุมชน 

  80,000   ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

6 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสียงตามสายพัฒนา
ระบบเสียงตามสายให้มี
เสียงที่ชัดเจน และครอบ 
คลุมภายในชุมชน 

    80,000 ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

7 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสียงตามสายพัฒนา
ระบบเสียงตามสายให้มี
เสียงที่ชัดเจน และครอบ 
คลุมภายในชุมชน 

    80,000 ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

8 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสียงตามสายพัฒนา
ระบบเสียงตามสายให้มี
เสียงที่ชัดเจน และครอบ 
คลุมภายในชุมชน 

  
 80,000  ประชาชนได้รับ

ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

9 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสียงตามสายพัฒนา
ระบบเสียงตามสายให้มี
เสียงที่ชัดเจน และครอบ 
คลุมภายในชุมชน 

    80,000 ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสียงตามสายพัฒนา
ระบบเสียงตามสายให้มี
เสียงที่ชัดเจน และครอบ 
คลุมภายในชุมชน 

   80,000  ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงเครื่องขยายเสียง
ตามสายพัฒนาระบบ
เสียงตามสายให้มีเสียงที่
ชัดเจน และครอบคลุม
ภายในชุมชน 

  80,000   ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

12 

โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

พัฒนาระบบเสียงตาม
สายให้มีเสียงที่ชัดเจน 
และครอบคลุมภายใน
ชุมชน 

    80,000 ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

13 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องขยาย
เสียงหอกระจายขา่วศาลากลางบ้าน
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารทาง
ราชการอย่างทั่วถึง 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ขยายเสียงตามสายที่มี
คุณภาพมีเสียงที่ชัดเจน 
และครอบคลุมภายใน
ชุมชน 

   80,000  ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการรวดเร็ว
และทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขัน                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอยา่งยัง่ยืน       
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแก้ไขปัญหาความยากจน           
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง-การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้นโคก
ป่ากุงจำนวน 2 จุด 
จุดที่ 1 บริเวณฝายกอไผ่เหลือง 
จุดที่ 2 บริเวณนานางประนอม  
ศิริมะณะโส หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ฝายน้ำล้นบา้นโคกปา่กุง  
หมู่ที่1 
 

  1,000,000   ประชาชน มีน้ำใช้
และเพียงพอในการ
ทำเกษตร 

ประชาชน มีน้ำ
ใช้และเพียงพอ
ในการทำเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำไฟฟ้า
สู่การ เกษตรขนาดเล็กจากลำน้ำ
พอง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

โรงสูบไฟฟ้าให้ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิ์
ภาพ 

   1,000,000  เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ทำการเกษตร
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

3 โครงการสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง
จากสะพานถึงไร่นางสุภาพร 
วรรณพันธ์  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน มี
น้ำใช้และเพียง พอใน
การทำเกษตร 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร   1,500,000   ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แบบผด. 02 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน       
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่           
 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
เป็นถนนคสล. จากบ้านนายสกั 
ทิพย์บุญมี ถึงทางหลวงชนบท 
หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

กว้าง   4     เมตร 
ระยะทาง  500  เมตร 
หนา    0.15      เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร 

    1,350,000 ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
เป็นถนนคสล.จากบ้านนางบุญ
เล้ียง จันทร์เพ็ง ถึงแยกวัดป่า
สามัคคีธรรม หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

กว้าง    5        เมตร 
ระยะทาง 354  เมตร 
หนา  0.15    เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,770 ตารางเมตร 

    1,200,000 ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
หินคลุกเป็นถนนคสล. เส้นหน้า
บ้านนายสธุี ทพิย์สุข ถึงลำน้ำ
พอง หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

กว้าง   5 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 
หนา    0.15    เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 2,500 ตารางเมตร 

  1,700,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรจาก
ถนนหินคลุกเป็นถนนคสล. จาก
บ้านนายสนั่น บริจันทร์ ถึงบา้น
นางเล่ือน ทองลังกา หมูที ่5 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

ปรับพื้นผิวจราจรถนนคสล. 
กว้าง   4  เมตร 
ระยะทาง  500  เมตร 
หนา    0.15   เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า2,000 ตารางเมตร 

  1,350,000   ประชาชนมีความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

แบบผด. 02 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
เป็นถนนคสล.จากบ้านนางบวั
ลี เสมอใจ ถึงบ้านนางเทวา 
เขียนจูม  หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 
หนา    0.15     เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 2,500  ตารางเมตร 

 1,700,000    ประชาชนมี
ความสะดวก ใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการขยายไหล่ทางถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กว้าง 1 เมตร  
ยาว 2 กิโลเมตร 

   1,400,000  ประชาชนมี
ความสะดวก ใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.  
1 -0022 บ้านโนนสะอาด – 
บ้านหนองตาไก ้

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

- ช่วงที่ 1 กว้าง 7.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา    0.05     เมตร 
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกวา่ 
2,250  ตารางเมตร 
- ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร  
ยาว 400 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกวา่ 
2,400  ตารางเมตร 
- ช่วงที่ 3 กว้าง 7 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 
หนา    0.05     เมตร 
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกวา่ 
11,200  ตารางเมตร 
ระยะทางรวม 2,300 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 15,850 ตาราง
เมตร 

 9,116,000     ประชาชนมี
ความสะดวก ใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชนปลอดภยั
ในการใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

- กองช่าง 
- อบจ.ขอนแก่น 
- กรมส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

8 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.  
1 -0024 บ้านหนองตาไก้ – 
บ้านผาน้ำเท่ียง 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ช่วงบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 
ตำบลสีชมพ ู
กว้าง 8.50 เมตร 
ยาว 1,760 เมตร 
หนา    0.05     เมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
14,960 ตารางเมตร 

 8,572,000     ประชาชนมี
ความสะดวก ใน
การสัญจรไปมา 

ประชาชน
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนนและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

- กองช่าง 
- อบจ.ขอนแก่น 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
ครั้งที่     2      / ๒๕๖6  

เมื่อวันที่    9  พฤศจิกายน 2565         เวลา      09.30      น. 
ณ ห้องประชุม (ห้องรองนายก ) องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

******************************************** 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายปราชญา ทรัพย์แย้ม ปลัด อบต.สีชมพู ประธานกรรมการ   ปราชญา ทรัพย์แย้ม 
2 นายทวี     ภูครองตา รองปลัด  อบต.สีชมพู กรรมการ   -ลาป่วย- 
3 น.ส.วรพรรณ  ธนูรัตน์ ผอ.กองคลัง กรรมการ   วรพรรณ  ธนูรัตน์ 
4 นายวิทยา    เวียงนนท์ ผอ.กองการศึกษาฯ กรรมการ   วิทยา  เวียงนนท์ 
5 นายอภิชาติ  เพียรแก้ว ผอ.กองช่าง กรรมการ   อภิชาติ  เพียรแก้ว 
6 น.ส.สุพรรณี ศรีแก้วเที่ยง ครู รร.บ้านห้วยสายหนัง กรรมการ  สุพรรณี ศรีแก้วเที่ยง 
7 นางผุสดี   ชัยจีน หัวหน้า ศพด.อบต.สีชมพู กรรมการ  ผุสดี  ชัยจีน 
8 นายอนันต์   ดาไชย ผู้แทนประชาคม กรรมการ   อนันต์  ดาไชย 
9 นายสมควร  รอบรู้ ผู้แทนประชาคม กรรมการ   สมควร รอบรู้ 

10 นายวิชัย  สังสีโว ผู้แทนประชาคม กรรมการ  วิชัย  สังสโีว 
11 นางสาวนรารัตน์   มีชิน หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ นรารัตน์  มีชิน 
12 นางสาวศุภนิดา พันทิอ้ัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  ศุภนิดา  พันทิอ้ัว 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายบรรจง  เพ็งวงษ์ษา นายก อบต.สีชมพู  บรรจง  เพ็งวงษ์ษา 
2 ร.ต.ถนัด  บุดดี รองนายก อบต.สีชมพู ถนัด  บุดดี 
3 นายเหลาทอง  พระวิพันธ์ รองนายก อบต.สีชมพู เหลาทอง  พระวิพันธ์ 
4 นางสาวทับทิม  ราชวงศ์ เลขานุการนายกอบต.สีชมพู ทับทิม  ราชวงศ์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   จำนวน  1   คน 
ผู้มาประชุม      จำนวน  11  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน   4  คน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 
 เมื ่อที ่ประชุมพร้อม นายปราชญา ทรัพย์แย้ม ปลัดองค์การบริหารส ่วนตำบลสีชมพู ประธาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้กล่าว
เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายปราชญา ทรัพย์แย้ม     1.วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ 

(ประธานที่ประชุม) บริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 
   พ.ศ.๒๕๖6 
 



 

นายปราชญา ทรัพย์แย้ม  2.  คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาม 

(ประธานที่ประชุม) คำสั่งที่ 127 / 2565 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (คำสั่งเดิม)  ซึ่งในตอน นี้
   คณะกรรมการบางท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่อื่น จึงทำให้คำสั่งไม่เป็นปัจจุบัน 
   เพื่อให้การแต่งตั้งนี้ได้มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
   ส่วนตำบลให้เป็นปัจจุบัน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ที่ 287 /2565 
   ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 

    1.นายสมัย  มิตรมาตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
   ผู้อำนวยการ รร.บ้านห้วยสายหนัง (กรรมการ) เปลี่ยนเป็นนางสาวสุพรรณี  ศรีแก้วเที่ยง
   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านห้วยสายหนัง (กรรมการ)  
    2. จ่าเอกจารุกร  โสสวัสดิ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)  
   เปลี่ยนเป็น นางสาวศุภนิดา  พันทิอ้ัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   (ผู้ช่วยเลขานุการ  )                              
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายปราชญา ทรัพย์แย้ม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1   วันที ่ 10  มิถุนายน  2565 
(ประธานที่ประชุม)   
มติที่ประชุม  รับรอง (คะแนนเป็นเอกฉันท์) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
นายปราชญา ทรัพย์แย้ม  การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติม  ครั้งที ่2 
(ประธานที่ประชุม) พ.ศ. ๒๕๖6  เชิญเลขานุการแจ้งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ 
 

นางสาวนรารัตน์ มีชิน  ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
(เลขานุการฯ) ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

    (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
   เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพิ ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามลิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
 
 

นายปราชญา ทรัพย์แย้ม   สรุป คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำร่าง 



 

(ประธานที่ประชุม) แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖6 พร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และ
ประชาคมเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ผู ้บริหารประกาศใช้ ขอให้เลขานุการ 
อธิบายถึงความหมายของโครงการพัฒนาให้คณะกรรมการได้รับทราบ 

 

นางสาวนรารัตน์ มิชิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
(เลขานุการฯ) ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ข้อ ๔ ใน

ระเบียบนี้ โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่คำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  

 

   3.1 ร่างแผนแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี2/2566 
นายปราชญา ทรัพย์แย้ม  ได้ทราบนิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา ในการประชุมครั้งนี้ 
(ประธานที่ประชุม) มีการเพ่ิมเติม จำนวน 174 โครงการ เชิญผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ 
 

น.ส.ศุภนิดา พันทิอ้ัว  ขอนำเรียนต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา โครงการที่ขอ 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 -2570 ครั้งที่ 2/2566 มีดังต่อไปนี้  
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
             โครงการของแผนงานรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  
   มีทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณ 72,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
      1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    โครงการของแผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  มี
   ทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณ 180,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
      1.3 แผนงานการศึกษาฯ 

    โครงการของแผนงานการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  มีทั้งหมด 
   3 โครงการ งบประมาณ 792,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
      1.4 แผนงานสาธารณสุข 
    โครงการของแผนงานการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  มีทั้งหมด 
   5 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
      1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
    โครงการของแผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  มี
   ทั้งหมด  9 โครงการงบประมาณ 2,820,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   ท้าย) 
 

น.ส.นรารัตน์ มีชิน  เมื่อที่ประชุมไม่มีเพ่ิมเติมดิฉันขอมติในที่ประชุม ในการ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ประธานที่ประชุม)        พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ 
   สังคมท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งหมด 21 โครงการ 
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 
 
 
 
 



 

น.ส.ศุภนิดา พันทิอ้ัว 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแก้ไขปัญหาความยากจน   
(ผู้ช่วยเลขานุการ)    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    โครงการของแผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  มี
   ทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณ 5,400,000 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   ท้าย)       
น.ส.ศุภนิดา พันทิอ้ัว  2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(ผู้ช่วยเลขานุการ)  โครงการของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-
   2570   มีทั้งหมด 41 โครงการ งบประมาณ 15,240,000 (รายละเอียดตามเอกสาร  
   แนบท้าย) 
นายเหลาทอง พระวิพันธ์  ขอแก้ไขชื่อโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแก้ไขปัญหาความยากจน 2.2 
(รองนายกอบต.)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในข้อที่ 12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก
   สู่พื ้นที่การเกษตร จากบ้านนายสงัด สางาม ไปถึงนานายเหวียน แนวสวัสดิ์ หมู่ที่6 
   เปลี่ยนเป็น โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พ้ืนที่การเกษตร จากบ้านนายสงัด 
   สางาม ไปถึงนานายเสวียน แนวสวัสดิ์ หมู่ที่6 
น.ส.นรารัตน์ มีชิน  เมื่อที่ประชุมไม่มีเพ่ิมเติมดิฉันขอมติในที่ประชุม ในการ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ประธานที่ประชุม)        พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566 ในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแก้ไข
   ปัญหาความยากจน รวมทั้งหมด 59 โครงการ  
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 

น.ส.ศุภนิดา พันทิอ้ัว 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
(ผู้ช่วยเลขานุการ)     3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    โครงการของแผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  มี
   ทั้งหมด 2 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  
       3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    โครงการของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-
   2570   มีทั้งหมด 61 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 

น.ส.ทับทิม ราชวงศ์  ขอแก้ไขชื่อโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 3.2 
(เลขานุการนายกฯ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในข้อที่ 27 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
   หมู่ที่ 5 เปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากบ้านนายสนั่น บริจันทร์ 
   ถึงบ้านนางเลื่อน ทองลังกา หมู่ที่ 5 
 

น.ส.นรารัตน์ มีชิน  เมื่อที่ประชุมไม่มีเพ่ิมเติมดิฉันขอมติในที่ประชุม ในการ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ประธานที่ประชุม)        พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมือง 
   และชุมชนน่าอยู่ รวมทั้งหมด 63 โครงการ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 

น.ส.ศุภนิดา พันทิอ้ัว 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ผู้ช่วยเลขานุการ)    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    โครงการของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-
   2570  มีทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณ4,900,000 บาท (รายละเอียดตาม 
   เอกสารแนบท้าย) 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อ เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  

ครั้งที่  2 / 2566 
วันที ่8  ธันวาคม   2565   เวลา  09.30   น. 
 ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

******************************************** 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อม ร้อยตรีถนัด  บุดดี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ในฐานะของประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้เปิดประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ร้อยตรีถนัด  บุดดี      1. เป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลท้องถิ่นร่วมกันระหว่างประชาชน 
(ประธานในที่ประชุม) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  
   เพ่ิมเติม , ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2566 โครงการที่เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด180
   โครงการซึ่งผ่านการเห็นชอบจากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านมาแล้ว และ
   หลักการจัดประชาคมระดับหมู่บ้านคือหากโครงการดำเนินการในหมู่บ้านใด ต้อง
   ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมในหมู่บ้านนั้นก่อนแล้วจึงจัดเวทีประชาคม
   ในระดับตำบล 
       2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2566  
       3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2566   
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ร้อยตรีถนัด  บุดดี            รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / 2565 ลงวันที่ 10  มิถุนายน 2565 
(ประธานในที่ประชุม) จำนวน 12 หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม หากมีต้องการแก้ไขขอ
   เชิญแก้ไข ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ร้อยตรีถนัด  บุดดี    เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่บริบททางสังคมได้มี 
(ประธานในที่ประชุม) การเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
   ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาฯมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มี
   แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา 



 

ร้อยตรีถนัด  บุดดี   ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการ
(ประธานในที่ประชุม) เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม
   ขั้นตอน ทราบถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)
   พ.ศ.2561 ข้อ ๒๒,22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง
   แผนพัฒนาท้องถิ่นใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผน
   พัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
   ท้องถิ่น 
    (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
   พัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริการส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห่ง
   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อ แผน
   พัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
   ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
    3.๑ พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เพิ่มเติม 
   ครั้งที่  2/๒๕๖6 
น.สศุภนิดา พันทิอ้ัว         เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดิฉันนางสาวศุภนิดา พันทิอั ้ว นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน ขอนำเรียนการ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ.2566-2570 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 /2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
             โครงการของแผนงานรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-
   2570 มีทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณ 72,000 บาท เหตุผลและความจำเป็น
   ซ่ึงปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยในเขตตำบลสีชมพู มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพ่ิมมาก
   ขึ้น เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง 
   โครงสร้างของชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
   เสี่ยงภัยเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยทาง 
   ธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหยาว และภัยจากการกระทำของมนุษย์
   เช่น อัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม
   ทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา
   ธารณภัย แต่ด้วยตอนนี้ยังขาดแคลนยานพาหนะทางน้ำประเภทเรือไว้ช่วยเหลือ
   ประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัยและวิทยุสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติภารกิจ 
   ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้า
   ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบล
   สีชมพูไม่ได้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 



 

น.สศุภนิดา พันทิอ้ัว จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566 –2570 เพ่ิมเติมครั้ง 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ที่ 2 /2566   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 

      1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    โครงการของแผนงานบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  
   มีทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณ 180,000 บาท เหตุผลและความจำเป็น ด้วย
   องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก
   สถานที่ในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนและบุคลากร
   ขององค์กร ทั้งนี้ยังมีปริมาณโต๊ะและเก้าอ้ีไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องใช้เพ่ือให้มโีต๊ะ 
   และเก้าอ้ีเพียงพอต่อการใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จึงมีความต้องการ 
   ที่จะจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับการปฏิบัติราชการต่างๆ ประกอบกับองค์การ
   บริหารส่วนตำบลสีชมพูไม่ได้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
   2566-2570 มีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566 – 

   2570 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 /2566(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
      1.3 แผนงานการศึกษาฯ 

    โครงการของแผนงานการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  มี
   ทั้งหมด  4 โครงการ งบประมาณ 802,000 บาทเหตุผลและความจำเป็นด้วยศูนย์
   พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ดำเนินการให้อบรมเลี้ยงดูจัด 
   ประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย 
   อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีนักเรียน
   ปฐมวัยอายุตั้งแต่ 2-5 ขวบ จำนวนนักเรียน 87 คน โดยมีห้องเรียนทั้งหมด 7 ห้อง 
   ทั้งนี้ยังขาดแคลนหม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศในการเรียนการสอนและ
   การทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับคุณครูและนักเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหาร
   การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดตั้งสภาเยาวชนให้ห่างไกลยา
   เสพติด ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูไม่ได้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 มี ความจำเป็นต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นพ.ศ.2566 –2570 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 /2566  (รายละเอียดตาม 
   เอกสารแนบท้าย) 
      1.4 แผนงานสาธารณสุข 
    โครงการของแผนงานการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  มี
   ทั้งหมด  5 โครงการงบประมาณ 150,000 บาท เหตุผลและความจำเป็นด้วยศูนย์
   พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เพื่อจัดทำโครงการกำจัดขยะ ปรับ
   ปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรค ให้เข้ากับบริบทของสังคมและปัญหาภายในชุมชนที่
   มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและเชื้อ
   โรค  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูไม่ได้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นพ.ศ.2566 –2570เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2566(รายละเอียดตาม เอกสารแนบ
   ท้าย) 



 

น.สศุภนิดา พันทิอ้ัว  1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)  โครงการของแผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  
   มีทั้งหมด 9 โครงการงบประมาณ 2,990,000 บาท เหตุผลและความจำเป็น  
   โดยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทำการประชาคมหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน
   ได้เสนอโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหา ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 
   เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพ ปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการ
   เปลี่ยนแปลงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
   ประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มี
   แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ ไขปัญหา
   ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับองค์การ
   บริหารส่วนตำบลสีชมพูไม่ได้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.
   2566- 2570 มีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566 – 
   2570 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนแก้ไขปัญหาความยากจน   
      2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    โครงการของแผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  
   มีทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณ 5,400,000 บาทเหตุผลและความจำเป็น 
   โดยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทำการประชาคมหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน
   ได้เสนอโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน และความต้องการของพี่น้อง
   ประชาชนในเรื่องไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ไม่เพียงพอต่อความจำเป็น ดังนั้นเพื่อให้
   แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้อง
   กับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อ
   บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับองคก์ารบริหารส่วนตำบลสีชมพูไม่ได้บรรจุ 
   แผนงาน/โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 มีความจำเป็นต้อง
   เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566 –2570เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2566  
   (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)     
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    โครงการของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2566- 2570   มีทั้งหมด 43 โครงการ งบประมาณ 13,690,000 เหตุผลและ
   ความจำเป็น โดยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทำการประชาคมหมู่บ้านใน
   แต่ละหมู่บ้าน ไดเ้สนอโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของพี่น้อง 
   ประชาชนในเรื่องถนนสู่พื ้นที่การเกษตรที่ชำรุดเสียหายและยังไม่ได้รับการแก้ไข
   อย่างทั่วถึงดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการ 
   พัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ
   ของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับองค์การบริหารส่วน
   ตำบลสีชมพูไม่ได้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผน พัฒนาท้องถิ ่นพ.ศ.2566-
   2570 มีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566–2570เพ่ิมเติม
   ครั้งที ่2/2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  
 

 



 

น.ส.ศุภนิดา พันทิอ้ัว 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)     3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    โครงการของแผนงานเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  
   มีทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณ 600,000 เหตุผลและความจำเป็น โดยทาง
   ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทำการประชาคมหมู่บ้านในแต่ละ หมู่บ้านได ้
   เสนอโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของพ่ีน้องประชาชน ในการขยาย
   เขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนอย่างทั ่วถึง  
   ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
   ได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูไม่ได้
   บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566- 2570 มีความจำเป็น
   ต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566–2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  
       3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    โครงการของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   -2570  มีทั้งหมด 61 โครงการ งบประมาณ 39,882,500บาท เหตุผลและ 
   ความจำเป็น โดยทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทำการประชาคมหมู่บา้น
   ในแต่ละ หมู่บ้านไดเ้สนอโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของพ่ีน้อง 
   ประชาชนในเรื่องระบบประปา การขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และถนน ภายใน
   ชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนอย่างทั่วถึง  
   ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
   ได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูไม่ได้
   บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566- 2570 มีความจำเป็น
   ต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566–2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    โครงการของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2566- 2570  มีทั้งหมด 19 โครงการ งบประมาณ 5,200,000 บาท เหตุผล
   และความจำเป็น โดยทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทำการประชาคม
   หมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านไดเ้สนอโครงการที่ ต้องการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของ
   พ่ีน้องประชาชนในเรื่องปรับปรุงท่อระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน 
   ชุมชนที่ชำรุดยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทั่วถึงดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความ
   สมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  
   สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
   ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูไม่ได้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในน.ส.
   แผนพัฒนาท้องถิน่พ.ศ.2566-2570 มีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา 
          ท้องถิ่นพ.ศ.2566–2570เพ่ิมเติมครั้งที2่/2566(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 



 

 
น.ส.ศุภนิดา พันทิอ้ัว 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)     5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    โครงการของแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.
   2566- 2570   มีทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณ 1,040,000 บาท เหตุผล
   และความจำเป็น โดยทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทำการประชาคม
   หมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านไดเ้สนอโครงการที่ ต้องการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของ
   พ่ีน้องประชาชนในเรื่องเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวภายในชุมชนทั้ง13หมู่บ้าน
   ที่ชำรุดยังไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมี
   แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถแก้ไขปัญหา
   ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับองค์การ
   บริหารส่วนตำบลสีชมพูไม่ได้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.
   2566-2570 มีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566–2570
   เพ่ิมเติมครั้งที2่/2566(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
ร้อยตรีถนัด  บุดดี    ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแผน 
(ประธานในที่ประชุม) พัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566 -2570 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 /2566  ท ั ้ ง 5 ย ุทธศาสตร์  
   รวม 178 โครงการ ที่ประชุมเห็นควรเสนอเพิ่มเติมและเห็นชอบหรือไม่ กระผมขอ
   มติในท่ีประชุมในการรับรองโดยการยกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 
ร้อยตรีถนัด  บุดดี    ในที่ประชุมมีท่านใดท่ีจะเนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานในที่ประชุม)  
 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 
   3.2 พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 เปลี่ยนแปลง 
   ครั้งที่  2/๒๕๖6 
ร้อยตรีถนัด  บุดดี    ตามหนังสือ ที ่ มท 0816.2/ว 7124 ลงวันที ่ 26 กันยายน 2565  
(ประธานในที่ประชุม) เรื่องมติคณะรัฐมนตรี การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็น
   พ้ืนฐาน ซึ่งในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สีชมพูและโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 
   ได้ปรับเปลี่ยนอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นจำเป็นขั้นพื้นตาม
   หนังสือสั่งการ เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ทางอบต.สีชมพู จึงได้จัดทำแผน 
   พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 ซึ่งมีรายละเอียด
   ดังต่อไปนี้ 
 
น.ส.ศุภนิดา พันทิอ้ัว   เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-

2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 /2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   



 

น.ส.ศุภนิดา พันทิอ้ัว 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)     1.1 แผนงานการศึกษา 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน 

 
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 
ปี จำนวนนักเรียน 90 คน
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
 
 
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 
ปี จำนวนนักเรียน 90 คน
อัตราคนละ 
ปี 66 = 1,734 บาท/ปี 
ปี 67 = 1,836 บาท/ปี 
ปี 68 = 1,972 บาท/ปี 
ปี 69 = 2,040  บาท/ป ี

2 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
(2) ค่าหนังสือเรียน 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
(2) ค่าหนังสือเรียน 

 
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 
ปีจำนวนนักเรียน 90 คน 
อัตราคนละ 200บาท/ปี 
 
 
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 
ปี จำนวนนักเรียน 90 คน
อัตราคนละ 200 บาท/ ปี 
 

3 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 

 
จดัสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 
ปีจำนวนนักเรียน 90 คน 
อัตราคนละ 200บาท/ปี 
 
 
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 
ปี จำนวนนักเรียน 90 คน
อัตราคนละ 290 บาท/ ปี 
 

 
 



 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

4 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 
ปี จำนวนนักเรียน 90 คน 
อัตราคนละ 300บาท/ปี 
 
 
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 
ปี จำนวนนักเรียน 90 คน
อัตราคนละ 325 บาท/ปี 
 

5 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 
จัดสรสำหรับเด็กอายุ 3-5 
ปี จำนวนนักเรียน 90 คน
อัตราคนละ 430บาท/ปี 
 
 
จัดสรสำหรับเด็กอายุ3-5 ปี 
จำนวนนักเรียน 90 คน 
อัตราคนละ  
ปี 66 = 438 บาท/ปี 
ปี 67 = 464 บาท/ปี 
ปี 68 = 490 บาท/ปี 
ปี 69 = 570  บาท/ปี 

 
   โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
( ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

 
ระดับอนุบาล จำนวน
นักเรียน 40 คนอัตราคนละ 
850 บาท/ภาคเรียน 
 

 
 
 



 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
( ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

 
ระดับอนุบาล จำนวน
นักเรียน 40 คนอัตราคนละ 
ปี 66 = 1,734 บาท/ปี 
ปี 67 = 1,836 บาท/ปี 
ปี 68 = 1,972 บาท/ปี 
ปี 69 = 2,040  บาท/ป ี

2 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 

 
ระดับประถมศึกษาจำนวน
นักเรียน 40 คน อัตราคน
ละ 950บาท/ภาคเรียน 
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษาจำนวน
นักเรียน 40 คน อัตราคน
ละ  
ปี 66 = 1,938 บาท/ปี 
ปี 67 = 2,052 บาท/ปี 
ปี 68 = 2,204 บาท/ปี 
ปี 69 = 2,280  บาท/ป ี

3 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(รายหัวส่วนเพิ่ม Top up) โรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(รายหัวส่วนเพิ่ม Top up) โรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง 

 
ระดับประถมศึกษาจำนวน
นักเรียน 50 คน อัตราคน
ละ 250บาท/ภาคเรียน 
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษาจำนวน
นักเรียน 50 คน อัตราคน
ละ 500 บาท/ปี 

 

 
 



 

 
ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
4 เดิม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าหนังสือเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าหนังสือเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

 
ระดับอนุบาล จำนวนนักเรียน 
40 คน อัตราคนละ 200
บาท/ปี 
 
 
 
ระดับอนุบาล จำนวนนักเรียน 
40 คน อัตราคนละ 200
บาท/ปี 

 

5 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าหนังสือเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 
 
 
 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าหนังสือเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

 

 
ระดับประถมศึกษา จำนวน
นักเรียน 50 คน อัตราคนละ  
ป.1 คนละ 656.25 บาท/ปี 
ป.2 คนละ 649.95 บาท/ปี 
ป.3 คนละ 653.10 บาท/ปี 
ป.4 คนละ 706.65 บาท/ปี 
ป.5 คนละ 846.30 บาท/ปี 
ป.6 คนละ 858.90 บาท/ปี 
 
ระดับประถมศึกษา จำนวน
นักเรียน 50 คน อัตราคนละ  
ป.1 คนละ 656.25 บาท/ปี 
ป.2 คนละ 649.95 บาท/ปี 
ป.3 คนละ 653.10 บาท/ปี 
ป.4 คนละ 706.65 บาท/ปี 
ป.5 คนละ 846.30 บาท/ปี 
ป.6 คนละ 858.90 บาท/ปี 

6 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

 
ระดับอนุบาลจำนวนนักเรียน 
40 คน อัตราคนละ 100
บาท/ปี 

 



 

 
ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 แก้ไข 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

 
ระดับอนุบาลจำนวนนักเรียน 
40 คน อัตราคนละ 290
บาท/ปี 

 

7 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

 
ระดับประถมศึกษา 
จำนวนนักเรียน 50 คน 
อัตราคนละ 195บาท/ภาค
เรียน 
 
 
 
ระดับประถมศึกษา 
จำนวนนักเรียน 50 คน 
อัตราคนละ 440บาท/ปี 

 

8 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

 
ระดับอนุบาลจำนวนนักเรียน 
40 คน อัตราคนละ 300
บาท/ปี 
 
 
 
 
ระดับอนุบาลจำนวนนักเรียน 
40 คน อัตราคนละ 325 
บาท/ปี 
 

 
 



 

 
ที ่ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
9 เดิม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 

 
ระดับประถมศึกษาจำนวน
นักเรียน 50 คน อัตราคนละ 
360บาท/ปี 
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษาจำนวน
นักเรียน 50 คน อัตราคนละ 
400 บาท/ปี 

 

10 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถาน 
ศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง 
แก้ไข 
โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถาน 
ศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

 

 
ระดับอนุบาลจำนวนนักเรียน 
40 คน อัตราคนละ 215 
บาท/ภาคเรียน 
 
 
 
ระดับอนุบาลจำนวนนักเรียน 
40 คน อัตราคนละ  
ปี 66 = 438 บาท/ปี 
ปี 67 = 464 บาท/ปี 
ปี 68 = 490 บาท/ปี 
ปี 69 = 570  บาท/ปี 

11 เดิม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถาน 
ศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 
  

 
ระดับประถมศึกษาจำนวน
นักเรียน 50 คน อัตราคนละ 
240 บาท/ภาคเรียน 
 
 
 
 

 
 



 

 


