
 
ประกาศ อบต.สีชมพู 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมี
ส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ี
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.สีชมพู จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท า
งบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบั
การบริหารจดัการอบต.สีชมพู ดงัน้ี 

ก. วสัิยทัศน์ ของอบต.สีชมพู 
    ""ส่งเสริมประเพณี เศรษฐกิจดี การศึกษาเด่น สุขภาพดีถว้นหนา้ พฒันาคมนาคม สงัคมประชาธิปไตย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง"" 
ข. พนัธกิจ ของอบต.สีชมพู 
    1. จดัให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
    2. จดัให้มีการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต 
    3. จดัให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

    4. จดัให้มีการพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

    5. จดัให้มีความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษย ์
    6. จดัให้มีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต.สีชมพูไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 

 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 

 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 

ง. การวางแผน 

    อบต.สีชมพู ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี 
ต่อไป 

    อบต.สีชมพู ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

18 3,035,000.00 24 5,809,000.00 143 110,310,100.00 103 145,472,616.00 30 71,588,000.00 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

6 260,000.00 6 260,000.00 6 260,000.00 11 2,760,000.00 12 3,010,000.00 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

58 7,512,500.00 67 7,557,500.00 71 8,087,500.00 74 7,997,500.00 71 8,157,500.00 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การเกษตรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5 230,000.00 5 230,000.00 5 230,000.00 5 230,000.00 5 230,000.00 



ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมือง
การบริหาร 

11 1,886,000.00 14 2,306,000.00 29 3,201,000.00 33 3,136,000.00 27 2,881,000.00 

รวม 98 12,923,500.00 116 16,162,500.00 254 122,088,600.00 226 159,596,116.00 145 85,866,500.00 
 

    จ. การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.สีชมพู ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 37 โครงการ งบประมาณ 4,793,463 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ 
ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 2,159,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 2 30,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 18 2,468,463.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม - - 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 3 136,000.00 

รวม 37 4,793,463.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.สีชมพู มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางทอ่ระบายน ้าพร้อม
บ่อพกัน ้า หมู่ท่ี 1 ตั้งไว ้
220,000 บาท 

220,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั 

วางท่อระบายน ้าแบบอดัแรง (ชั้น 3) ศก.0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพกั ความยาวรวมประมาณ 175 เมตร เร่ิม
โครงการจากบ่อพกัเดิมบริเวณบา้นนางสมลี เดชพนัธ์ ไป
ตามถนนถึงบริเวณบา้นนายอาพร วงคแ์สนชยั รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการท่ี อบต.สีชมพู ก าหนด 

2. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 

สายไปวดัถ ้าชา้ง ตั้งไว ้
231,000 บาท 

231,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สญัจรดว้ยความปลอดภยั 

จา้งเหมาเคร่ืองจกัรกลเขา้ปรับเกรดเกล่ียแต่งข้ึนรูปถนนให้
เรียบร้อยและเสริมผิวทางดว้ยดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย
แต่ง จ านวน 375 ลบ.สายไปวดัถ ้าชา้ง รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการท่ี อบต.สีชมพู ก าหนด 

3. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายบา้นนายพะ
เนตรศกัด์ิ วงัทะพนัธ์ หมู่ท่ี 2 

ตั้งไว ้190,000 บาท 

190,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สญัจรดว้ยความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 90 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหลก็รวมไม่นอ้ยกว่า 360 ตร.ม. 

4. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายไปหอประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 ตั้งไว ้
233,000 บาท 

233,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สญัจรดว้ยความปลอดภยั 

ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหลก็รวมไม่นอ้ยกว่า 400 ตร.ม. 

5. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 3 ตั้งไว ้
140,000 บาท 

140,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

ป้องกนัน ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ภายในหมู่บา้น แบบฝาปิด คส
ล.กวา้ง 0.60 ม.ยาว 70 ม.เร่ิมจากรางระบายน ้าเดิม
บริเวณบา้นนายสวย วงคห์ลวงอุด ไปตามถนนถึงบริเวณ
บา้นนายชม วงคช์มภู 

6. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ไร้ท่อภายในหมู่บา้นและงาน
ประกอบอ่ืนๆ หมู่ท่ี 4 ตั้งไว ้
150,000 บาท 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือป้องกนัน ้าท่วมขงั 
ก่อสร้างรางระบายน ้าไร้ท่อภายในหมู่บา้น ความยาว 145 

ม.เร่ิมจากบริเวณบา้นนางบรรทม แสนสุภา ถึงส่ีแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมงานประกอบอ่ืนๆ 

7. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เติมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเหล่า

150,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพ่ือปรับปรุงศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็บา้นเหล่าทุ่ง หมูู่

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเหล่าทุ่ง โดยท า
การปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารและสถานท่ี 



โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ทุ่ง หมู่ท่ี 4 ตั้งไว ้170,000 

บาท 

สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

ท่ี 4 ให้ไดม้าตรฐานและ
แขง็แรง 

8. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายบา้นนายเดช
ศกัด์ิดา ปัชญารัตน์ หมู่ท่ี 2 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สญัจรไปมาสะดวก 
ปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน คสล.เร่ิมจากถนนเดิมบริเวณบา้นนายเดช
ศกัด์ิดา ปัชญารัตน์ ไปตามถนนลูกรังเดิม ขนาดกวา้ง 4 ม.
ยาว 47 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็
รวมไม่นอ้ยกว่า 188 ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการท่ี อบต.สีชมพู ก าหนด 

9. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะหนองปู่ ตา หมู่ท่ี 
2 

125,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ 

ท าการปรับปรุงและพฒันาพ้ืนท่ีในบริเวณสวนสาธารณะ 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบต.สีชมพู ก าหนด 

10. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายทา้ยหมู่บา้นไป
ห้วยวงับาก หมู่ท่ี 3 

125,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สญัจรดว้ยความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน คสล. เร่ิมจากถนนเดิมบริเวณบา้นนายสงัข์
ทอง ค าคนซ่ือ ไปตามถนนลูกรังเดิม ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 
78 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็รวม
ไม่นอ้ยกว่า 234 ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการท่ี อบต.สีชมพูก าหนด 

11. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมหมู่บา้น หมู่ท่ี 4 

125,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือให้ชุมชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บา้น 

ท าการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บา้น บา้น
เหล่าทุ่ง หมู่ท่ี 4 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี 
อบต.สีชมพู ก าหนด 

12. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายบา้นหนองหญา้
ปลอ้งไปดอนพรมลิน หมู่ท่ี 5 

120,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สญัจรดว้ยความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน คสล. เร่ิมจากถนน คสล.เดิม ดา้นทิศ
ตะวนัตกของหมู่บา้นไปดอนพรมลิน ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหลก็รวมไม่นอ้ยกว่า 200 ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการท่ี อบต.สีชมพู ก าหนด 

13. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายทา้ยหมู่บา้นไป
หนองบวั หมู่ท่ี 6 

125,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สญัจรดว้ยความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน คสล.เร่ิมจากถนน คสล.เดิมทา้ยหมู่บา้นดา้น
ทิศตะวนัออกไปตามถนนลูกรังเดิม ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 
55 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็
รวมไม่นอ้ยกว่า 220 ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการท่ี อบต.สีชมพู ก าหนด 

14. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 7 สายสวน
ยางนางหงษค์ า วงคค์  าตนั 

125,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านกัช่าง, ส านกัการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สญัจรดว้ยความปลอดภยั 

ท าการก่อสร้างถนนสายสวนยางนางหงษค์ า วงคค์  าตนั ให้
มีความกวา้ง 3-4 ม. ยาวไม่นอ้ยกว่า 440 ม. 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบต.สีชมพู ก าหนด 

15. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษรตร
ต าบลสีชมพู 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือการบริหารราชการให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจ 

ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสีชมพู 

16. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระ
เกียรติ 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าสาธารณะ
ประโยชน์ 

ท่ีสาธารณะประโยชน์ 

17. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการฝึกอบรมชมรม
ผูสู้งอาย ุเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายตุ าบลสีชมพู 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือสร้างเครือข่ายผูสู้งอายุ
ในการด าเนินกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ 

ผูสู้งอายใุนต าบลสีชมพู จ านวน 70 คน 

18. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
กิจการสภาเดก็และเยาวชน
ระดบัต าบล 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือสร้างเครือข่ายสภาเดก็
และเยาวชนต าบลสีชมพู 

กลูุ่มเดก็วยัเรียนและเยาวชนต าบลสีชมพู จ านวน 50 

คน 

19. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายตุ าบลสีชมพู 

40,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูสู้งอายไุดพ้บปะ
สงัสรรคก์นัและให้
ลูกหลานไดส้ านึกบุญคุณ
พร้อมเห็นความส าคญั
ของผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายใุนต าบลสีชมพู หมู่ท่ี 1-7 

20. ยทุธศาสตร์การ โครงการสตัวป์ลอดโรค คน 50,000.00 ส านกัปลดั อบจ., ส านกั เพ่ือป้องกนัควบคุมไม่ให้ อาสาปศุสตัวใ์นต าบลสีชมพู หมู่ละ 2 คน จ านวน 7 



พฒันาดา้นสงัคม ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เกิดการระบาดของโรคพิษ
สุนขับา้ 

หมู่บา้น และสุนขั แมว ในต าบลสีชมพูไดรั้บวคัซีน 

21. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการพ่นหมอกควนัและ
รณรงคก์ าจดัลูกน ้ายงุลาย 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-7 

22. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

140,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

ประชาชนมีความรู้ในการ
บริหารงาน เพ่ือป้องกนั 
ควบคุมและลดอตัราการ
เกิดโรค 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-7 

23. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ 20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือสนบัสนุนให้เดก็มี
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์
กลา้แสดงออก 

เดก็ในเขตต าบลสีชมพู 

24. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา 

87,010.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาส าหรับเดก็
เลก็ใน ศพด. 

เดก็เลก็ใน ศพด.จ านวน 3 แห่ง 

25. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวนั ศพด.) 

400,400.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้เดก็เลก็ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ และ
เจริญเติบโตตามวยั 

เดก็เลก็ ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

26. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 452,153.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็และนกัเรียนโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีต าู่บลสีชมพู 

เดก็เลก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และนกัเรียนในโรงเรียนเขต
พ้ืนท่ีต าบลสีชมพู 

27. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

ค่าจดัเรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

130,900.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัการเรียน
การสอนส าหรับเดก็ใน 
ศพด. 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จ านวน 3 แห่ง 

28. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 756,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลสีชมพูได้
รับประทานอาหารครบ 5 

หมู่ และเจริญเติบโตตาม
วยั 

เดก็นกัเรียนในโรงเรียนพ้ืนท่ีต าบลสีชมพู 

29. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการประเพณีลอยกระทง 120,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือสืบสานประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-7 

30. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการแข่งขนักีฬาต าบล 
(กีฬาตา้นยาเสพติด) 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน 
ไดใ้ชเ้วลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ประชาชน เยาวชน ต าบลสีชมพู 

31. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการประเพณีสรงน ้าพระ
วดัถ ้าชา้ง 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือสืบสานประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-7 

32. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการนมสัการพระธาตุศรี
คุณและงานบุญมหาชาติ 

12,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมส่ิงยึดเหน่ียว
จิตใจของชาวอ าเภอนาแก 

จ านวน 1 คร้ัง 

33. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการพฒันาศกัยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพการท าน ้ายา
เอนกประสงค ์

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือสร้างรายได ้ลด
รายจ่ายในครัวเรือนและ
ต่อยอดอาชีพเสริมได ้

ประชาชนทัว่ไป จ านวน 60 คน 

34. 
ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นสงัคม 

โครงการงานประเพณีไหลเรือ
ไฟ และงานกาชาดจงัหวดั
นครพนม (การจดัท าเรือไฟและ
พิธีร าบูชาพระธาตุพนม) 
ประจ าปี 2564 

60,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นการสืบทอด และ
อนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมอนัดีงาม 

สภาวฒันธรรมอ าเภอนาแก 

35. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนศูนยป์ฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบั
อ าเภอ 

26,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนหรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองไดใ้นการ
ด ารงชีพ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอนาแก 



36. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคญั 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือลดอุบติัเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ประชาชนต าบลสีชมพูและผูส้ญัจรไปมา 

37. 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั
ประจ าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

80,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัต่างๆ 

กลูุ่มจิตอาสาภยัพิบติั อบต.สีชมพู 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.สีชมพู มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 16 โครงการ จ านวนเงิน 3,183,553 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 13 โครงการ จ านวนเงิน 1,930,884 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 1,228,000.00 5 749,761.50 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
    

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 6 1,135,322.58 6 1,135,322.58 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 
    

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 2 45,800.00 2 45,800.00 

รวม 16 2,409,122.58 13 1,930,884.08 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.สีชมพู ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 1 สายไป
วดัถ ้าชา้ง 

231,000.00 230,000.00 0.00 1,000.00 

2. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
บา้นนายพะเนตรศกัด์ิ วงั
ทะพนัธ์ หมู่ท่ี 2 

190,000.00 189,000.00 189,000.00 1,000.00 

3. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สายไป
หอประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

233,000.00 232,000.00 232,000.00 1,000.00 

4. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
บา้นนายเดชศกัด์ิดา ปัชญา
รัตน์ หมู่ท่ี 2 

100,000.00 99,000.00 98,761.50 1,000.00 

5. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ทา้ยหมู่บา้นไปห้วยวงับาก 
หมู่ท่ี 3 

125,000.00 124,000.00 0.00 1,000.00 

6. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาประชาคม
หมู่บา้น หมู่ท่ี 4 

125,000.00 124,000.00 0.00 1,000.00 

7. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
บา้นหนองหญา้ปลอ้งไป
ดอนพรมลิน หมู่ท่ี 5 

120,000.00 110,000.00 110,000.00 10,000.00 

8. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ สาย

125,000.00 120,000.00 120,000.00 5,000.00 



ทา้ยหมู่บา้นไปหนองบวั 
หมู่ท่ี 6 

9. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 

โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ 

50,000.00 35,237.00 35,237.00 14,763.00 

10. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้
จายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวนั ศพด.) 

400,400.00 221,360.00 221,360.00 179,040.00 

11. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม ค่าอาหารเสริม (นม) 452,153.00 286,360.58 286,360.58 165,792.42 

12. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม อุดหนุนอาหารกลางวนั 756,000.00 379,000.00 379,000.00 377,000.00 

13. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
โครงการประเพณีลอย
กระทง 

120,000.00 115,275.00 115,275.00 4,725.00 

14. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
โครงการแข่งขนักีฬาต าบล
(กีฬาตา้นยาเสพติด) 

100,000.00 98,090.00 98,090.00 1,910.00 

15. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนศูนยป์ฏิบติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ 

26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 

16. 
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการ
บริหาร 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคญั 

30,000.00 19,800.00 19,800.00 10,200.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

อบต.สีชมพู นาแก จ.นครพนม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 103 145,472,616.00 14 2,159,000.00 8 1,228,000.00 5 749,761.50 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 11 2,760,000.00 2 30,000.00 
    

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 74 7,997,500.00 18 2,468,463.00 6 1,135,322.58 6 1,135,322.58 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 5 230,000.00 - - 
    

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 33 3,136,000.00 3 136,000.00 2 45,800.00 2 45,800.00 

รวม 226 159,596,116.00 37 4,793,463.00 16 2,409,122.58 13 1,930,884.08 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.สีชมพู ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ 
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

จ่าสิบเอกสมบรูณ์ ฤทธิธาดา นายก อบต.สีชมพู 0 4253 0879 ต่อ 11 08 9575 7213 - 

นายวรรณวุฒิ ธ.นอั้ว รองนายก อบต.คนท่ี 1 0 4253 0879 ต่อ 11 - - 

นายบญัญติั วงคผ์าบุตร รองนายก อบต. คนท่ี 2 0 4253 0879 ต่อ 11 - - 



นายไพรลี วงษศ์รีไสย สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 08 6233 5567 - - 

นายเศรษฐสิริ ค าคนซ่ือนิธิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 08 8599 3122 - - 

นายคินณรงค วงคผ์าบุตร ก านนัต าบลสีชมพู 08 4419 8277 - - 

นายศิวฒัน์ พนาลี ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 08 4425 6294 - - 

นางเพญ็นภา วงคข์วาหูม ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1 08 8334 8145 - - 

นายเสรี หาญกลา้ ทอ้งถ่ินอ าเภอนาแก - ต่อ - - - 

นางสกุนา แสงชาติ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเหล่าทุ่ง - ต่อ - - - 

นายสุขสนัติ วงษาเนาว์ ผอ.รพ.สต.บา้นหนองหญา้ปลอ้ง - ต่อ - - - 

นายสุริยา ราชาไชย ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน หมู่ท่ี 7 - ต่อ - - - 

นางสุรีรัตน์ จิตวฒันตระกูล รองปลดั อบต. 0 4253 0879 ต่อ 11 - - 

นางสาวพนมลกัษณ์ อคัฮาด หวัหนา้ส านกัปลดั 0 4253 0879 ต่อ 11 - - 

นางสาวกนกนภสั เสนาช่วย นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0 4253 0879 ต่อ 11 - - 

นางบวัลอย แสนสุภา ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน หมู่ท่ี 1 - ต่อ - - - 

นายขจรบรรจง วงคค์ะสูุ่ม ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน หมู่ท่ี 4 - ต่อ - - - 

นายพงษนิ์รันดร์ บุตรพรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 - ต่อ - - - 

 

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอินทรา ค าคนซ่ือ สมาชิกสภา อบต. หมูู่ท่ี 3 0 4253 0879 ต่อ 11 09 1362 1126 - 

นายวนัเพญ็ วงคช์าชม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 0 42530 879 ต่อ 11 08 1055 0153 - 

นายสนาม แสนสุภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6 0 42530 879 ต่อ 11 06 2289 7101 - 

นายเชิดศกัด์ิ วงคผ์าบุตร ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน หมู่ท่ี 5 - ต่อ - - - 

นางเบญ็เยี่ยม วงคจ์นัดี ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน หมู่ท่ี 6 - ต่อ - 08 5745 4865 - 

นางปรียนุช พนัโน ผอ.รร.บา้นหนองหญา้ปลอ้งขวัสูง - ต่อ - - - 

นายอรินทร์ ใจแน่น ผอ.รร.บา้นสีชมพู มิตรภาพท่ี 164 08 9572 7356 ต่อ - - - 

นางสาวพนมลกัษณ์ อคัฮาด หวัหนา้ส านกัปลดั 0 4253 0879 ต่อ 11 08 6225 1472 - 

นายพรมมา แสนสุภา ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4 ผูท้รงคุณวุฒิ - ต่อ - 08 3346 6598 - 

นายชวน วงคช์าชม ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6 ผูท้รงคุณวุฒิ - ต่อ - 08 7213 9487 - 

นางสาวสุกญัญา โถตนัค า ผูอ้  านวยการกองคลงั 0 4253 0879 ต่อ 13 08 9937 8297 - 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสุรีรัตน์ จิตวฒันตระกูล รองปลดั อบต. รักษาราชการแทน ปลดั 
อบต. 

0 4253 0879 ต่อ 11 081 974 9214 - 

นางสาวฉนัทนา บุตรดี ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน หมู่ท่ี 3 - ต่อ - - - 



นายกลวชัร มงัธิสานต์ ผูอ้  านวยการกองช่าง 0 4253 0879 ต่อ 16 - - 

นายอ าภร สุวรรณศรี ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 7 - ต่อ - 06 4984 7058 - 

นางสาวพนมลกัษณ์ อคัฮาด หวัหนา้ส านกัปลดั 0 4253 0879 ต่อ 11 08 6225 1472 - 

นางสาวกนกนภสั เสนาช่วย นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0 4253 0879 ต่อ 11 08 43939 331 - 

นายค าถง วงคช์าชม ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 3 (ผูแ้ทนประชาคม
ทอ้งถ่ิน) 

- ต่อ - - - 

 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต.สีชมพูทราบ เพ่ือจะไดพิ้จารณา
การวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 

 

 

                                                              นายกอบต.สีชมพู 
 

ขอ้มูล ณ 21/06/2564 

 


