
แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 1 การพัฒนาการค้า การลงทุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  เมืองน่าอยู่

       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชน กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 210,000        - - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่1 สายไปอา่งเกบ็น้้าหว้ย สามารถสัญจรได้ ประมาณ 80 เมตร หนา ในการคมนาคม

วังม่วง หนา้บา้นนางวนดิา สะดวก เฉล่ีย 0.15 เมตร และหรือ

ค้าคนซ่ือ ถึงที่ดินนายจักชัย มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

สาระบตุร 400 ตารางเมตร

2 โครงการกอ่สร้างถนนเพือ่การเกษตร เพื่อให้ประชาชน ตอนที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 128,000      - - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ที ่5 สายบ้านนายเพลินจติ ธน.เรือง สามารถสัญจรได้ ประมาณ 220 เมตร ในการคมนาคม

เชื่อมถงึถนนสายวัดส้างพระอนิทร์บริเวณสะดวก ตอนที่ 2 กว้าง 4 เมตร

สวนยางนายสมเดช เมืองสุวรรณ ยาวประมาณ 130 เมตร

รวมประมาณดินถมก่อสร้าง

คันทาง 1,340 ลบ.ม.

และเสริมผิวทางด้วยดินลูกรัง

รวมจ้านวน 145 ลบ.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอ่สร้างถนนเพือ่การเกษตร เพื่อให้ประชาชน แบ่งเป็น 2 ช่วง ชว่งที่ 1 165,000        - - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่6 สายนางนวลมณี สามารถสัญจรได้ สายนางนวลมณี เนตรนิลมล ในการคมนาคม

เนตรนลิมล ถึงที่นานายกาพร สะดวก ถึงล้าห้วยวังสิมฝ่ังทิศตะวันตก

แสนสุภา กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 70 
เมตร ชว่งที่ 2 สายนายกาพร

แสนสุภา ถึงล้าห้วยวังสิมฝ่ังทิศ

ตะวันออก แบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ขยายถนนให้มีผิวทาง

กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 70 

290 เมตร ตอนที่ 2 กว้าง

4 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร

ตอนที่ 3 ท้าการเสริมผิวทางเดิม

ด้วยดินลูกรัง ยาวประมาณ

210 เมตร รวมปริมาณดินถม

ก่อสร้างคันทาง 1,200 ลบ.ม.

และเสริมผิวทางด้วยดินลูกรัง

รวมจ้านวน 235 ลบ.ม.

4 โครงการกอ่สร้างถนนเพือ่การเกษตร เพื่อให้ประชาชน แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ท้า 200,000      - - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ที ่7 (จดุที ่1) สายสวนยางพารา สามารถสัญจรได้ การขยายผิวทางจากถนนเดิม ในการคมนาคม

นางเบ็ญเยี่ยม วงค์ชาชม ถงึทีน่า สะดวก ออกไป 1 เมตร ยาวประมาณ

นางฮวย พรมดี ยาวรวมประมาณ 200 เมตร ตอนที่ 2 ก่อสร้าง

590 เมตร ถนนให้ผิวทางกว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร ตอนที่ 3 กว้าง

4 ม.ยาวประมาณ 290 ม.

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอ่สร้างถนนเพือ่การเกษตร เพื่อให้ประชาชน แบ่งเป็น 2 ช่วง ชว่งที่ 1 เร่ิมจาก 165,000        - - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี ่7(จดุที ่2) สายทีน่านางสุบิน สามารถสัญจรได้ ที่นานางสุบิน วงค์ชาชม ถึงล้าห้วย ในการคมนาคม

วงค์ชาชม ถึงสวนยางนางบวัเริง สะดวก วังสิมฝ่ังทิศตะวันตก กว้าง 4 ม.

แสนสุภา ยาวรวมประมาณ ยาว 280 ม. ชว่งที่ 2 เร่ิมจากสวน

560 เมตร ยางนางบัวเริง แสนสุภา ถึงล้าห้วย

วังสิมฝ่ังทิศตะวันออก แบ่งเป็น

2 ตอน ตอนที่ 1 กว้าง 4 ม.ยาว

ประมาณ 200 ม. ตอนที่ 2

กว้าง 4 ม. ยาวประมาณ 80 ม.

รวมประมาณดินถมก่อสร้างคันทาง

2,250 ลบ.ม.

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าภายใน กว้าง 0.55 เมตร ยาวรวมประมาณ 200,000      - - - - ความยาวของราง ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

คสล.หมูท่ี ่6 สายส่ีแยกบ้าน หมู่บ้าน 125 เมตร ระบายน้้า

นายลิพล วงค์ขวาหมู เชื่อมถงึราง

ระบายน้้าเดิมบริเวณบ้าน

นางเบ็ญเยีย่ม วงค์ชาชม 

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า กว้าง 0.25 เมตร ยาวรวม 300,000      - - - - ความยาวของราง ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

คสล.หมูท่ี ่2 สายบ้านนางหล่อน เพื่อระบายน้้าภายใน ประมาณ 145 เมตร ระบายน้้า

วงค์ชาชม ถงึบริเวณทีดิ่น หมู่บ้าน

นางแสงทอง พรหมรักษา

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าภายใน กว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 144,000      - - - - ความยาวของราง ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

คสล. หมูท่ี ่3 (จดุที ่1) สาย หมู่บ้าน ประมาณ 63.50 เมตร ระบายน้้า

นายค้าไหล่ ค้าคนซ่ือ ถงึ บ้าน

นางค้าสร วงค์ขวาหมู

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าภายใน กว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 100,000        - - - - ความยาวของราง ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

คสล. หมูท่ี ่3 (จดุที ่2) สายบ้าน หมู่บ้าน ประมาณ 43 เมตร ระบายน้้า

นายดาหลา วงค์ชมภ ูถึงบา้น

นายสกลุ วงค์แสงนอ้ย

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าภายใน กว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 127000 - - - - ความยาวของราง ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

คสล. หมูท่ี่ 3 (จุดที่ 3) สายบา้น หมู่บ้าน ประมาณ 55.50 เมตร ระบายน้้า

นายรม ค้ามุงคุณ ถึงบริเวณบา้น

นางปรียา โคตรหลักเพชร

11 โครงการขยายเขตท่อจา่ยน้้า เพื่อให้ประชาชนมีระบบ วางท่อจ่ายน้้าประปา ท้าการวาง 47,000        - - - - จ้านวนจดุทีด้่าเนินการ ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้ กองช่าง

ประปา หมูท่ี ่2 สายบ้าน น้้าประปาที่ได้มาตรฐาน ท่อพวีีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ถูกสุขอนามัย

นางวิจติร พ่ออามาตย ์ถงึบ้าน ชั้น 8.5 ยาวรวมประมาณ 300

นางกฤษณา โนรี เมตร

12 โครงการขดุเจาะน้้าบาดาล หมูท่ี ่3 เพื่อกักเก็บน้้าไว้เพื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ให้ 80,000        - - - - จ้านวนจุดที่ด้าเนินการ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้อุปโภค กองช่าง

อุปโภค บริโภค ได้น้้าที่มีความใส อัตราการสูบน้้า บริโภค

ได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./

ชั่วโมง ที่การสูบต่อเนื่องไม่น้อยกว่า

6 ชม. (13.5)  ลงกรวดคัดกรุรอบ

บ่อ การซีลบ่อ และเป่าล้างพฒันา

บ่อบาดาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถ แบ่งเป็น 2 ช่วง ชว่งที่ 1 ระยะ 324,000        - - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

คสล.หมูท่ี ่4 สายส่ีแยกหมูบ่้าน สัญจรได้สะดวก ทางประมาณ 45 ม. ท้าการเสริม คมนาคม

บริเวณลานคอนกรีตเอนก ผิวทางด้วยแอสฟลัต์ติกคอนกรีต

ประสงค์ถึงสามแยกหมูบ่า้น หนาเฉล่ีย 5 ซม. กว้าง 5 ม. ยาว

นางนารี ค้าคนซ่ือ ประมาณ 45 ม. ชว่งที่ 2 ระยะ

ทางประมาณ 125 ม. ท้าการร้ือ

ผิวลาดยางเดิมออก แล้วเสริมผิว

ทางใหม่ด้วยแอสฟลัต์ติกคอนกรีต

หนาเฉล่ีย 5 ซม. กว้าง 4 ม. ยาว

ประมาณ 125 ม. พร้อมตีเส้น

จราจร

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนสามารถ สายสวนยางนายธีระพงษ์ 52,000          - - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

ถนนเพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 7 สัญจรได้สะดวก วงค์ผาบุตร ถึงสวนยาง คมนาคม

นายไทเจริญ ธน.เรือง เสริมผิวทาง

ด้วยดินลูกรัง 200 ลบ.ม. กว้าง

4 ม. ยาวรวมประมาณ 500 ม.

พร้อมเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย

15 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร 250,000      - - - - จ้านวนอาคาร ได้ อบต.(โรงเก็บของ) เพื่อใช้ กองช่าง

อบต.หลังเดิม หมูท่ี ่1 อบต.หลังเดิม (โรงเก็บ พร้อมงานประกอบอื่น เป็นที่เก็บของวัสดุและอุปกรณ์

ของ) โดยท้าการขยายตัว ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

อาคารออกมาทางด้าน

ข้าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม เพื่อระบายน้้าภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อม 324,000        - - - - ความยาวของทอ่ ใม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

บ่อพักน้้า หมูท่ี ่1 สายทีดิ่น หมู่บ้าน บ่อพกั ยาวรวมประมาณ 120 ม. ระบายน้้า

นางดวงใจ เชือ้ค้าฮด ถึงที่ดิน

นายค้าฝัน ชัยรัตน์

17 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อระบายน้้าภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อม 140,000 - - - - ความยาวของท่อ ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

บอ่พกัน้้า หมูท่ี่ 5 (จุดที่ 1) หมู่บ้าน บ่อพกั ยาวรวมประมาณ 119 ม. ระบายน้้า

สายบา้นนางจันทพร วงค์ชาชม 

ถึงบา้นนายค้ามุน วงษศ์รีไสย

18 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อระบายน้้าภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อม 79,000          - - - - ความยาวของท่อ ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

บอ่พกัน้้า หมูท่ี่ 5 (จุดที่ 2) หมู่บ้าน บ่อพกั ยาวรวมประมาณ 60 ม. ระบายน้้า

สายบา้นนางสาวพอดี วงค์ผาบตุร

เชือ่มบอ่พกัเดิมบา้นนายสมเวช

วงค์ผาบตุร

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสามารถ สายไปบ้านแสงสว่าง กว้าง 4 ม. - 118,000 - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

หมูท่ี่ 2 สัญจรได้สะดวก ยาว 52.30 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. คมนาคม

หรือรวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

210.20 ตร.ม.

สายไปวัดป่าเรืองชัย กว้าง 4 เมตร - 270,000 - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

ยาว 113.80 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คมนาคม

คสล.รวมไม่น้อยกว่า 495.20

ตร.ม.

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสามารถ กว้าง 5 ม.ยาว 80 ม. หนาเฉล่ีย - 234,000 - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

สายไปอา่งเกบ็น้้าวังมว่ง หมูท่ี ่1 สัญจรได้สะดวก 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่ คสล.ไม่ คมนาคม

น้อยกว่า 400 ตร.ม.

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เร่ิมจากถนน คสล.เดิมบริเวณบ้าน - - 216,000 - -

นายจักรชัย สาระบุตร

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

5 เมตร ยาว 80 เมตร

กว้าง 4 ม. ยาว 4,400 ม. - - 9,950,000    - -

หนาเฉล่ีย  0.15 ม. หรือมีพื้นที่

รวมไม่น้อยกว่า 17,600 ตร.ม.

21 โครงการกอ่สร้างถนนเพือ่การ เพื่อให้ประชาชนสามารถ ยาวรวมประมาณ 1,200 ม. - 497,000        - - - ความยาวของถนน ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

เกษตร สายสวนยางนายขนัตี สัญจรได้สะดวก กว้าง 4 ม. และเสริมผิวทางด้วย คมนาคม

วงค์ผาบตุร ถึงที่นานายชวน ดินลูกรัง

วงค์ชาชม หมูท่ี่ 7

22 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม เพื่อให้ประชาชนสามารถ ท่อลอดเหล่ียมข้ามห้วยวังสิม - 297,000 - - - ความยาวของท่อ ประชาชนมีความสะดวกในการ กองช่าง

ข้ามหว้ยวังสิม ตอนบน หมูท่ี่ 6 สัญจรได้สะดวก ตอนบน จ้านวน 3 ช่อง ขนาด ลอดเหล่ียม คมนาคม

1.80x1.80 ม.ยาว 4 ม.

23 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นพร้อม เพื่อกักเก็บน้้าไว้ กว้าง 6 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. - 346,000 - - - จ้านวนจุดที่ด้าเนินการ ประชาชนมีน้้าใช้อุปโภคบริโภค กองช่าง

งานประกอบอืน่ๆ หว้ยนาเหนอื อุปโภค บริโภค สันฝายสูง 1 ม.

หมูท่ี่ 5

24 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าภายใน ช่วงที่ 1 กว้าง 0.30 ม. - 120,000 - - - ความยาวของราง ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 3 หมู่บ้าน ยาว 50 ม. ระบายน้้า

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.30 ม. - 114,000 - - -

ยาว 47.50 ม.

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

-
กว้าง 5 เมตร  ยาว  4,400 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

- - - 16,000,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการขยายเขตทอ่จ่ายน้้า เพื่อให้ประชาชนมีระบบ วางท่อพวีีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว - 59,000 - - - ความยาวของท่อจ่าย ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้ กองช่าง

ประปา หมูท่ี ่1 น้้าประปาที่ได้มาตรฐาน ชั้น 8.5 ยาวรวมประมาณ 560 ม. น้้าประปา ถูกสุขลักษณะ

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจา่ย เพื่อให้ประชาชนมีระบบ ท้าการวางท่อประปาใหม่ในหมู่บ้าน - 310,000        - - - ความยาวของทอ่จ่ายน้้า ประชาชนมีน้้าสะอาดใช้ กองช่าง

น้้าประปาหมูบ่้าน หมูท่ี ่4 น้้าประปาที่ได้มาตรฐาน ประปา ถูกสุขลักษณะ

27 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้้า เพื่อให้สามารถระบายน้้า ขุดลอกดินเลนทิ้งและปรับระดับ - 68,000 - - - ความยาวของราง ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

หมูท่ี่ 5 สายบา้นนายพฒันา ได้สะดวกมากกว่าเดิม พื้นรางใหม่ ระบายน้้า

วงค์ชาชม ถึงบา้นนายพรมจันทร์

วงค์ชาชม

28 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ ท้าการปรับปรุงป้าย ท้าการปรับปรุงป้ายศพด.บ้านขัวสูง - 35,000 - - - ปรับปรุงป้าย ศพด. ท้าให้ภาพลักษณ์ของ ศพด. กองช่าง

ศพด. ศพด.เนื่องจากป้ายเดิม เนื่องจากป้ายเดิมมีสภาพทรุดโทรม บ้านขัวสูงใหม่ จ้านวน สวยงาม

มีสภาพทรุดโทรม เพื่อให้ 1 ป้าย

เกิดความสวยงาม และ

เสริมสร้างภาพลักษณ์

ของหน่วยงาน

ท้าการปรับปรุงป้ายศพด. - 35,000 - - - ปรับปรุงป้าย ศพด.

บ้านสีชมพ ูเนื่องจากป้ายเดิมมี บ้านสีชมพใูหม่ จ้านวน 

สภาพทรุดโทรม 1 ป้าย

ท้าการก่อสร้างป้ายศพด. 70,000        ท้าป้ายใหม่ จ้านวน

บ้านเหล่าทุ่ง 1 ป้าย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อให้ชาวบ้านเหล่าทุ่ง โดยก่อสร้างห้องน้้า จ้านวน 3 ห้อง - 260,000 - - - จ้านวนจุดที่ด้าเนินการ ชาวบ้านเหล่าทุ่งมีห้องน้้าใช้ กองช่าง

ปา่ช้าสาธารณะ หมูท่ี่ 4 มีห้องน้้าไว้ใช้ และก่อสร้างหอถังเก็บน้้า จ้านวน ณ ป่าช้าสาธารณะ

1 จุด

30 โครงการปรับปรุงภมูิทศันห์นอง เพื่อให้มีที่พกัผ่อนและออกติดต้ังระบบน้้าพบุนทุ่นลอยน้้า - 300,000 - - - จ้านวนประชาชนที่มา ประชาชนมีสถานที่พกัผ่อน กองช่าง

ปู่ตาสาธารณะ หมูท่ี่ 2 ก้าลังกายภายในหมู่บ้าน พร้อมฐานดอกบัว ความสูงไม่น้อย ใช้สถานที่ และออกก้าลังกายภายใน

กว่า 5 ม. ทุ่นน้้าพทุรงกลม ท้าจาก หมู่บ้าน

แสตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50

ม. ฐานดอกบัวท้าจากแสตนเลส

หัวน้้าพพุุ่งตรง ขนาด 1 1/2 นิ้ว

จ้านวน 1 อัน หัวน้้าพโุคเมท ขนาด

1 1/2 นิ้ว จ้านวน 16 อัน ท้างาน

ด้วยปั้มน้้าชนิดจุ่ม ขนาด 5 แรงม้า

พร้อมตู้ควบคุมไฟฟา้และระบบ

แสงสี

31 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าแบบอัดแรง - 116,000        - - - ความยาวของทอ่ ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

บ่อพัก หมูท่ี ่1 สายนายค้าฝัน ภายในหมู่บ้าน (ชั้น 3) ศก.0.30 ม.พร้อมบ่อพกั ระบายน้้า

ชัยรัตน์ ไปถงึส่ีแยกร้านเพชร ส้าเร็จรูป ความยาวรวมประมาณ

พันล้าน 79 ม.

32 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าแบบอัดแรง - 30,000 - - - ความยาวของท่อ ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

พร้อมบอ่พกัน้้า หมูท่ี่ 6 ภายในหมู่บ้าน (ชั้น 3) ศก.0.30 ม.พร้อมบ่อพกั ระบายน้้า

สายนางพสิมัย วงค์ผาบตุร ส้าเร็จรูป ความยาวรวมประมาณ

ถึงบา้นนายหนรัูก แสนสุภา 20 ม.

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการปรับปรุงระบบทอ่ เพื่อแก้ปัญหาท่อประปา ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา - - - 500,000 - ท่อน้้าประปาได้รับ น้้าประปาไหลสะดวก ไม่อุดตัน กองช่าง

ประปาหมูบ่า้น หมูท่ี่ 4 อุดตัน ช้ารุด ทรุดโทรม ในหมู่บ้าน การปรับปรุงดีขึ้น

เนื่องจากการใช้งานนาน

34 โครงการปรับปรุงรางระบายน้้า เพื่อท้าการติดต้ังฝาปิด สายบ้านนายโกแมน สมเชื้อ - - - 46,000 - รางระบายน้้าเดิมได้รับ รางระบายน้้าเดิมมีฝาปิด กองช่าง

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 6 รางระบายน้้าให้ครบ ถึงบ้านนายวิลัย วงค์ชาชม การปรับปรุงดีขึ้น ครบตามความยาว

ตามความยาวของ (ชว่งที่ 1)

รางระบายน้้าเดิม

สายบ้านนางบัวลอย วงค์ชาชม - - - - 58,000

ถึงบ้านนายชวน วงค์ชาชม

(ชว่งที่ 2)

35 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า/ เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม จุดที่ 1 บ้านนางบุญเพง็ วงค์ชาชม - - - 200,000 ร้อยละของครัวเรือน สามารถลดภาวะน้้าท่วมขัง กองช่าง

วางทอ่ระบายน้้า หมูท่ี่ 7 ขังร่องน้้าข้างถนน ถึง บ้านนายสุริยัน แสนสุภา ที่ได้รับการแก้ไขปัญหา ภายในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน จุดที่ 2 บ้านนายเหลือ แสนสุภา 200,000 น้้าท่วมขังภายใน

ถึงบ้านนายขาว บาดตาสาว หมู่บ้าน

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่ออ้านวยความสะดวก กว้างประมาณ 4 ม.ยาวรวม - - - - 4,200,000 จ้านวนด้าเนินการ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมูท่ี่ 4 สายบา้นนางวิมล ในการสัญจรไปมาและ ประมาณ 1,780 ม. หนาเฉล่ีย ถนน คสล. รวดเร็วในการสัญจรไปมา

วงค์แสงสอน ถึงที่นา ปรับปรุงถนนให้มีความ 0.15 ม.และหรือมีพื้นที่ คสล.

นางทองเมือง วงศ์จันดี คงทนได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 7,120 ตร.ม.

37 โครงการขุดลอกรางระบายน้้า เพื่อระบายน้้าท่วมขัง ขุดลอกรางระบายน้้ารอบหมู่บ้าน - 200,000 - 200,000 200,000 จ้านวนจุดที่ขุดลอก สามารถระบายน้้าได้ดีและ กองช่าง

หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 4 ภายใน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 รางระบายน้้า ลดการท่วมขังภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 4

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้้า ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้้า จ้านวน - 1,080,000 - - - จ้านวนครัวเรือนมีน้้า ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองช่าง

หมูบ่า้นแบบบาดาล ประปาหมู่บ้านที่ได้ 1 หลัง ก่อสร้างถังเก็บน้้าใส คสล. ประปาที่ได้มาตรฐาน เพื่อการอุปโภค บริโภค 

บา้นเหล่าทุ่ง หมูท่ี่ 4 มาตรฐานและสะดวก ขนาด 20 ลบ.ม. จ้านวน 1 จุด และพอเพยีง อย่างพอเพยีง

ในการให้บริการ งานก่อสร้างหอถังเก็บน้้าโครงเหล็ก

ขนาด 10 ลบ.ม. จ้านวน 1 จุด

และงานประกอบอื่นๆ รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่ อบต.สีชมพู

ก้าหนด

39 โครงการวางทอ่ลอด หมูท่ี่ 5 เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ห้วยนาเหนือ วางท่อระบายน้้า - 250,000 - - - จ้านวนจุดที่ด้าเนินการ สามารถลดภาวะน้้าท่วม กองช่าง

และระบายน้้า (มอก.ชั้น 3) ศก 1 ม. จ้านวน 2 บริเวณห้วยนาเหนือ และ

ช่องๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน บริเวณห้วยวังสิม

พร้อมโครงสร้าง คสล. และงาน

ประกอบอื่นๆ

ห้วยวังสิม วางท่อระบายน้้า - 349,000 - - -

(มอก.ชั้น 3) ศก 1 ม. จ้านวน 3 

ช่องๆละ 6 รวม 18 ท่อน 

พร้อมโครงสร้าง คสล. และงาน

คสล.และงานประกอบอื่นๆ

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนในเขตพื้นที่ต้าบลสีชมพู - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนจุดที่ด้าเนินการ ประชาชนสามารถสัญจรไปมา กองช่าง

ในพื้นที่ต้าบลสีชมพู ได้สะดวก หมู่ที่ 1-7 ได้สะดวก

41 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพื่อท้าร้ัว กั้นห้อง และ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขต อบต. - - 300,000 - - จ้านวนคร้ังในการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีความ กองช่าง

อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ติดมุ้งลวด ศูนย์พฒันา สีชมพู ซ่อมแซม ปลอดภยัและน่าอยู่

เด็กเล็ก

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่
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42 โครงการวางทอ่ระบายน้้าพร้อม เพื่อให้การระบายน้้ามี วางท่อระบายน้้า 0.30 เมตร - - 116,000 - - ความพงึพอใจของ การระบายน้้ามีประสิทธิภาพ กองช่าง

บอ่พกั หมูท่ี่ 1 เร่ิมจากบอ่พกั ประสิทธิภาพ ป้องกัน พร้อมบ่อพกั ความยาวรวม ประชาชน แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

เดิมบริเวณส่ีแยกร้านเพชร น้้าท่วมขัง 80 เมตร

พนัล้าน

43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้การสัญจรไปมา ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ถนนดินที่ได้ - - 50,000 - - ประชาชนที่ได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ลูกรัง/ถนนดิน หมูท่ี่ 1 มีความสะดวก รวดเร็ว รับความช้ารุดเสียหายในพื้นที่ ความสะดวกในการ และปลอดภยัในการสัญจร

ปลอดภยั สัญจร

44
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น หมูท่ี ่1 กองช่าง

45
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.ทีช่้ารุดเสียหาย กองช่าง

หมูท่ี ่1

46
โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม
บ่อพัก หมูท่ี ่1 กองช่าง

47 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้้า กองช่าง

หมูท่ี ่1

48 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น กองช่าง

หมูท่ี ่1

 พืน้ทีม่คีวามชุ่มชื้น มแีหล่งน้้ากกั
เกบ็

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กอ่สร้างฝายน้้าล้นกัน้หว้ยมว่ง ขนาด
กว้าง 8 - 12 ม.

- - -

-

- 800,000
เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร

 การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

กอ่สร้างฝายน้้าล้น

-

250,000

เร่ิมจากบ่อพักเดิมบริเวณบ้านนายภกัดี
 ไชยเพชร ไปถงึบริเวณส่ีแยก ศพด.
บ้านสีชมพู วางท่อระบายน้้า Ø 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 60 
เมตร

- - -

ซ่อมแซมถนน คสล.ทีไ่ด้รับความช้ารุด
เสียหาย

- -

ความพึงพอใจของ
ประชาชน

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร

500,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

เพือ่ใหก้ารระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ ป้องกนัน้้า
ท่วมขงั

เร่ิมจากบ่อพักเดิมบริเวณส่ีแยกร้าน
เพชรพันล้าน ไปถงึบริเวณส่ีแยก ศพด.
บ้านสีชมพู วางท่อระบายน้้า Ø 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 300
 เมตร

- - - -

ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว

เพือ่ใหพ้ืน้ทีม่คีวามชุ่มชื้น 
และมแีหล่งน้้ากกัเกบ็

กอ่สร้างฝายชะลอน้้าในหว้ยมว่ง - -

-

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

300,000

200,000 -
เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภยั

-

วัตถุประสงค์

80,000- -

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

-
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้นทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหาย

-



55

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมูบ่้าน กองช่าง

หมูท่ี 1

50 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกาย กองช่าง

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า หมู่
ที ่2 กองช่าง

เร่ิมจากบริเวณบ้านนายเกษม ใจ
เทีย่ง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง/ถนนดิน กองช่าง

หมูท่ี ่2

กองช่าง

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
หนองปูต่า กองช่าง

หมูท่ี ่2

55
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมูบ่้าน กองช่าง

หมูท่ี 2

ประชาชนมนี้้าใช้ส้าหรับการ
อปุโภค/บริโภค

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้้าใช้
ส้าหรับการอปุโภค/บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาทีไ่ด้รับความ
ช้ารุดเสียหาย

- - -- 100,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ความพึงพอใจของ
ประชาชน

-

-

56,00053
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.        
 หมูท่ี ่2 สายไปวัดป่าเรืองชัย

กอ่สร้างถนน คสล.            ขนาด
กว้าง 2 เมตร  ยาว  51.90 เมตร

 การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว

-
ประชาชนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจร

-

54
เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่
พักผ่อนหยอ่นใจ

ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองปูต่า - - 500,000

52
เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ถนนดิน ทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหายในพืน้ที่

- - -

51 เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั
กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. แบบฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.45 
เมตร ยาว 55 เมตร

- - 150,000

-

- -

-

-

100,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมนี้้าใช้ส้าหรับการ
อปุโภค/บริโภค

ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมสีถานทีอ่อกก้าลังกาย

-

-

-

ประชาชนมสีถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ

เพือ่ใหม้สีถานทีใ่หร้าษฎร
พักผ่อนและออกก้าลังกาย

จดัซ้ือและติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกาย 
กลางแจง้ / ในร่ม ณ สวนสาธารณะ 
และศาลาประชาคมภายในหมูท่ี ่2

- 200,000 400,000

10,000

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภยั

ความพึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้้าใช้
ส้าหรับการอปุโภค/บริโภค

ซ่อมแซมระบบประปาทีไ่ด้รับความ
ช้ารุดเสียหาย

- - -

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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56
โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม
บ่อพัก หมูท่ี ่2 เร่ิมจากบริเวณ

ตลาดนัดคลองถมถงึบริเวณส่ีแยก กองช่าง

บ้านนางเพ็ญประภา ไชยเพชร

57 โครงการกอ่สร้างถนนพาราซีเมนต์ กองช่าง

58
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น หมูท่ี ่2 กองช่าง

โครงการอดุหนุนขยายเขตไฟฟ้า 
หมูท่ี ่3 สายทางบ้านเหล่าทุง่-
หนองสะโน กองช่าง

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.         
     หมูท่ี ่3 กองช่าง

สายไปหว้ยวังบาก เร่ิมจากถนน 
คสล.เดิมบริเวณบ้านชาตรี ศรีบุญ
เรือง

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า 
คสล. หมูท่ี ่3

กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. แบบฝาปิด
 คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 70
 เมตร

เร่ิมจากรางระบายน้้าเดิมบริเวณ
บ้านนางรัตนา ค้าคนซ่ือ

 กองช่าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาง
ระบายน้้าในหมูบ่้าน กองช่าง

หมูท่ี ่3
- ประชาชนมคีวามพึงพอใจ การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ62

เพือ่ใหก้ารระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้้าทีช่้ารุด
เสียหาย

- - - 150,000

135,000 -
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

 การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

- 145,000 -
ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

61 เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั - - -

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร

60
เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนน คสล.            ขนาด
กว้าง 3 เมตร  ยาว  90 เมตร

- -

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้นทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหาย

-

59
เพือ่อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในพืน้ทีใ่หม้ไีฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟา้สายทางบ้านเหล่าทุง่-
หนองสะโน

- -

- -

800,000

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภยั

สายขา้งวัดป่าเรืองชัย หมูท่ี ่2 กอ่สร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว  
200 เมตร

- - -

-

500,000
ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว

-
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

 การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

- -
ร้อยละของครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจรยามค้่าคืน และเกษตรมี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

80,000 -

-

-

เพือ่ใหก้ารระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ ป้องกนัน้้า
ท่วมขงั

วางท่อระบายน้้า Ø 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 190 เมตร

- - - 300,000

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภยั

หมูท่ี ่1 กอ่สร้างถนน คสล.            
ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว  1,000 เมตร

- - 3,000,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กองช่าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง/ถนนดิน กองช่าง

หมูท่ี ่3

โครงการวางท่อระบายน้้า กองช่าง

หมูท่ี ่3

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจา่ย
น้้าประปาหมูบ่้าน กองช่าง

หมูท่ี ่3

67

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า 
คสล.หมูท่ี ่3 เร่ิมจากรางระบายน้้า
เดิมบริเวณบ้านนายสวย วงค์หลวง
อดุ ถงึบริเวณบ้านนายชม วงค์ชมภู

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั
กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. แบบฝาปิด
 คสล.ขนาดกว้าง 050 ม. ยาว 70 ม.

135,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ 
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

กองช่าง

68
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า 
คสล. หมูท่ี ่3 บริเวณบ้านนายค้า
ไหล่

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั
กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. แบบฝาปิด
 คสล. ยาว 18 ม.

40,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วมขงั

กองช่าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น หมูท่ี ่3 กองช่าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมหมูบ่้าน กองช่าง

หมูท่ี ่4

โครงการจา้งเหมาขดุลอกท่อ
ระบายน้้า/รางระบายน้้า

63 - -

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้นทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหาย

- -

จา้งเหมาขดุลอกท่อระบายน้้า/ราง
ระบายน้้า และอืน่ ๆ

เพือ่ใหก้ารระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ

200,000

-

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร

70

เพือ่ใหชุ้มชนมสีถานทีใ่น
การการจดักจิกรรม ต่าง ๆ 
ของหมูบ่้านเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 12 
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1 ชั้น

- -

69
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น

- -

ประชาชนมคีวามพึงพอใจ การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ

66
เพือ่ใหก้ารวางท่อจา่ย
น้้าประปาหมูบ่้านมคีวาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภค

- - - ประชาชนมคีวามพึงพอใจ การจา่ยน้้ามปีระสิทธภาพ

65
เพือ่ใหก้ารระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ

วางท่อระบายน้้าไปตามแนวถนนและ
ระบายลงสู่หว้ยวังบาก ยาวประมาณ 
450 ม.

- - - 2,000,000

-

50,000 -
ประชาชนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

220,000 - -
ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภยัในการสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวก 
ปลอดภยั ในการสัญจรไปมา

-

- 30,000 -
ร้อยละของท่อระบายน้้า 
ล้าเหมอืง คูคลองทีไ่ด้รับ
การขดุลอก

การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ

64
เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ถนนดิน ทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหายในพืน้ที่

- -

80,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาทีไ่ด้รับ - - 50,000 - -
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

แกไ้ขปัญหาการจา่ยน้้าประปา กองช่าง

ประปา หมูท่ี ่4 ประปาทีช่้ารุดเสียหาย ความช้ารุดเสียหาย

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า 
คสล. หมูท่ี ่4 กองช่าง

เร่ิมจากรางระบายน้้าเดิมบริเวณ
ด้านหน้าศาลาประชาคมหมูบ่้าน

โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม
บ่อพัก หมูท่ี ่4 กองช่าง

เร่ิมจากบริเวณด้านหลังศาลา
ประชาคมหมูบ่้าน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. หมูท่ี ่4

กองช่าง

กองช่าง

76 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.

หมูท่ี ่4 สายดอนพรมริน กองช่าง

77
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจา่ย
น้้าประปาหมูบ่้าน กองช่าง

หมูท่ี ่4

ร้อยละของครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจรยามค้่าคืน และเกษตรมี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

75
อดุหนุนการขยายเขตไฟฟ้า ใหแ้ก่
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ้าเภอนาแก

เพือ่อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในพืน้ที่

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที ่4 ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร

- - 80,000 - -

วางท่อประปาในหมูบ่้าน
ตามเส้นทางทีก่้าหนด

ลดปริมาณน้้าสูญหายจากปัญหา
การร่ัวซึม การแตกของท่อประปา

-
ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

เพือ่วางท่อประปาใหมแ่ทน
ท่อประปาเดิมทีใ่ช้งานมา
นานและฝังลึกใต้พืน้ดิน

วางท่อประปาในหมูบ่้านตามเส้นทางที่
ก้าหนด

- - - - 500,000

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนน คสล.            ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว  100 เมตร

- - - 225,000

 การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

- -
ประชาชนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

74
เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

ซ่อมแซมถนน คสล. ทีไ่ด้รับความช้ารุด
เสียหายในพืน้ที่

- 40,000 -

 การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

73
เพือ่ใหก้ารระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ ป้องกนัน้้า
ท่วมขงั

วางท่อระบายน้้า Ø 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 26.50 ม.

- 60,000 - - -
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

-            75,000 - - -
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ที่ วัตถุประสงค์

กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. แบบฝาปิด
 คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 27
 เมตร

72

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ หมูท่ี ่4 กองชา่ง

79
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น หมูท่ี ่4 กองช่าง

80 โครงการขดุลอกหว้ยวังบาก กองช่าง

หมูท่ี ่4

81
โครงการติดต้ังราวเหล็กกนัตก หมู่
ที ่4

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุในการ
เดินทางสัญจร

ติดต้ังราวเหล็กกนัตกตามจดุเส่ียงต่างๆ 30,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความ
ปลอดภยั กองช่าง

82
โครงการกอ่สร้างร้ัวป่าช้าบ้าน
เหล่าทุง่ หมูท่ี ่3,4

เพือ่ป้องกนัปัญหาการรุกล้้า
พืน้ทีป่่าช้า

กอ่สร้างร้ัวล้อมรอบบริเวณป่าช้า 500,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ป่าช้ามขีอบเขตทีช่ัดเจนและ
ป้องกนัการรุกล้้าพืน้ที่ กองช่าง

83
โครงการกอ่สร้างโรงครัวป่าช้าบ้าน
เหล่าทุง่ หมูท่ี ่3,4

เพือ่จดัใหม้สีถานทีเ่ตรียม
อาหาร

กอ่สร้างโรงครัว 200,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนในหมูบ่้านมสีถานที่
จดัเตรียมอาหารส้าหรับงานพิธี
การต่างๆ กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

สายไปหนองอกีดุ เสริมผิวทางด้วยดิน
ลูกรังพร้อมปรับเกล่ียแต่งใหเ้รียบร้อย 
จ้านวน 200 ลบ.ม.

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพือ่การเกษตร หมูท่ี ่5

สายไปดอนพรมริน เสริมผิวทางด้วย
ดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ียแต่งให้
เรียบร้อย จ้านวน 400 ลบ.ม.

-

- 36,00085 -

- 72,000 --

-
ประชาชนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

- 200,000 -
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมสีถานทีอ่อกก้าลังกาย

-

84
โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกาย
 หมูท่ี ่5

เพือ่ใหม้สีถานทีใ่หร้าษฎร
พักผ่อนและออกก้าลังกาย

จดัซ้ือและติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกาย 
กลางแจง้ / ในร่ม

- -

- ขดุลอกหว้ยวังบาก ป้องกนัปัญหาน้้าท่วมเพือ่ป้องกนัปัญหาน้้าท่วม
ขดุลอกหว้ย กว้างตามสภาพพืน้ที ่ยาว
 300 ม.

- - - 500,000

ประชาชนมีคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้นทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหาย

- - - - 80,000
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร

2,700,000 ระยะทาง
เพ่ือให้ประชาชนเดนิทาง
สญัจรดว้ยความปลอดภยั

กวา้ง 4.40-5.00 เมตร  ยาวรวม  
1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกวา่ 6,049 ตร.ม.

- - -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง/ถนนดิน

หมูท่ี ่5 กองช่าง

87

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายเส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมูท่ี ่14 บ้านหนองหอย-หมูท่ี ่7
บ้านสะพานสูง ต้าบลสีชมพู 
อ้าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม

 เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  รวดเร็ว 
ปลอดภยั

 กว้าง 5 ม. ยาว 4,100 ม. 10,000,000    
 ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว

 ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

โครงการกอ่สร้างสะพานขา้ม

หว้ยวังสิม หมูท่ี ่5 กองช่าง

89
โครงการต่อเติมขยายความกว้าง
สะพานขา้มหว้ยวังสิม

หมูท่ี ่5 กองช่าง

90
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ หมูท่ี ่5 กองชา่ง

91
โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์หนอง
หญ้าปล้อง กองช่าง

หมูท่ี ่5

92 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้้า กองช่าง

หมูท่ี ่5

กอ่สร้างฝายชะลอน้้าหว้ยนาเหนือ 100,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ความพึงพอใจของ
ประชาชน

 พืน้ทีม่คีวามชุ่มชื้น มแีหล่งน้้ากกั
เกบ็

5,000,000 ประชาชนมคีวามพึงพอใจ
ประชาชนมสีถานทีอ่อกก้าลังกาย
และพักผ่อน

เพือ่ใหพ้ืน้ทีม่คีวามชุ่มชื้น 
และมแีหล่งน้้ากกัเกบ็

กอ่สร้างฝายชะลอน้้าในหว้ยวังสิม - - - 250,000 -

- 5,500,000 ระยะทาง ประชาชนมีคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่
ออก้าลังกายและพักผ่อน

ปรับปรุงภมูทิัศน์หนองหญ้าปล้อง - - -

เพ่ือให้ประชาชนเดนิทาง
สญัจรดว้ยความปลอดภยั

กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 2,600 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที ่คสล.
ไม่น้อยกวา่ 13,000 ตร.ม.

- -

ขยายสะพานขา้มหว้ยวังสิม    หมูท่ี ่5 - -
เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

- 40,000 -86
เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ถนนดิน ทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหายในพืน้ที่

-
ประชาชนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

-

88
เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก ปลอดภยั

ยาว 30 ม.       5,000,000

-

ประชาชนมคีวามพึงพอใจ
ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

3,500,000 - ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

 - -

-

-
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93
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น หมูท่ี ่5 กองช่าง

94
โครงการกอ่สร้างทางระบายน้้า
ระบายลงสู่ล้าหว้ย หมูท่ี ่5

เพือ่ระบายน้้าภายใน
หมูบ่้านลงสู่ล้าหว้ยสาธารณะ

จดัท้าทางระบายน้้า โดยการวางท่อ
ระบายน้้า/รางระบายน้้า ส้าหรับ
ระบายน้้าในหมูบ่้านลงสู่ล้าหว้ย

100,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ป้องกนัปัญหาน้้าท่วมในหมูบ่้าน
กองช่าง

95
โครงการอดุหนุนขยายเขตไฟฟ้า 
หมูท่ี ่5

เพือ่อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในพืน้ทีใ่หม้ไีฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสวนยางนายขนัตี
 วงค์ผาบุตร ถงึบริเวณสวนยางนาง
จนิตนา พ่ออามาตย์

300,000
ร้อยละของครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจรในยามค้่าคืน และเกษตรกร
มไีฟฟ้าใช้ในการเกษตร กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสวนยางนายขนัตี
 วงค์ผาบุตร ถงึบริเวณสวนยางนายธี
ระวัฒน์ วงค์ผาบุตร

300,000

ขยายเขตไฟฟ้าสายไปหนองแกงแซง 300,000

96
โครงการขดุลอกหนองหมากหวีด 
หมูท่ี ่5

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ขดุลอกหนองหมากหวีด 500,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร กองช่าง

97
โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นหนอง
หมากหวีด หมูท่ี ่5

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กอ่สร้างฝายน้้าล้นบริเวณหนองหมาก
หวีด

800,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร กองช่าง

98
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย
ดอนพรมริน หมูท่ี ่5

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร 3,840,000
ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร กองช่าง

ยาว 1600 เมตร

99 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง เพื่อให้การระบายน้้ามี ปรับปรุงซ่อมสร้างทางระบายน้้า 314,000 ความพงึพอใจของ การระบายน้้ามีประสิทธิภาพ กองช่าง

ทางระบายน้้าภายในหมู่บ้าน ประสิทธิภาพ ป้องกันน้้า เดิมภายในหมู่บ้านโดยท้าการ้ือราง ประชาชน แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

(สายทิศตะวันออก) หมู่ที่ 5 ท่วมขัง ระบายน้้าเดิมแล้ววางท่อระบายน้้า

0.30 ม. พร้อมบ่อพกั ความยาว

รวม 180 ม.

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้นทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหาย

- - - 80,000 -
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น
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กองช่าง

101
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง/ถนนดิน หมูท่ี ่6 กองช่าง

102
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพือ่การเกษตร

หมูท่ี ่6 กองช่าง

สายไปหว้ยวังสิม

103 โครงการขดุลอกหว้ยวังสิม กองช่าง

หมูท่ี ่6

104 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.

หมูท่ี ่6 กองช่าง

105 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้้า กองช่าง

หมูท่ี ่6

106
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น หมูท่ี ่6 กองช่าง-

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้นทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหาย

-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

- - 80,000

เพือ่ใหพ้ืน้ทีม่คีวามชุ่มชื้น 
และมแีหล่งน้้ากกัเกบ็

กอ่สร้างฝายชะลอน้้าในหว้ยวังสิม - - - 250,000 -
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

 พืน้ทีม่คีวามชุ่มชื้น มแีหล่งน้้ากกั
เกบ็

ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

-
สายไปป่าช้า กอ่สร้างถนน คสล.       
ขนาดกว้าง 3-4 เมตร  ยาว  500 
เมตร

- - - 1,800,000

2,000,000 ขดุลอกหว้ยวังสิม ป้องกนัปัญหาน้้าท่วม

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภยั

สายไปหนองบัว กอ่สร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 3-4 เมตร  ยาว  1,000 
เมตร

- - - - 3,200,000

เพือ่ป้องกนัปัญหาน้้าท่วม
ขดุลอกหว้ยวังสิม กว้างตามสภาพพืน้ที่
 ยาว 1,000 ม.

- - - -

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

เสริมผิวทางด้วยดินลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียแต่งใหเ้รียบร้อย จ้านวน 50 ลบ.
ม.

- - - 10,000 -
ประชาชนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างฝายน้้าล้น แบบ 
มข.2527 หมูท่ี ่6

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ถนนดิน ทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหายในพืน้ที่

- - - 100,000 -
ประชาชนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจร

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

100
โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น แบบ 
มข.2527 หมูท่ี ่6   ในหว้ยมว่ง
บริเวณทีน่านางศรีทัย พ่อบาล

กอ่สร้างฝายน้้าล้นกัน้หว้ยมว่ง ขนาด
กว้าง 6 ม. สันฝายสูง 1.0 ม. ผนังขา้ง
สูง 2.50 ม. พร้อมงานประกอบอืน่ๆ

- - 350,000 - -
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107
โครงการกอ่สร้างคลองไส้ไก ่     
หมูท่ี ่6

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กอ่สร้างคลองไส้ไก่ 200,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร กองช่าง

108 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟา้ เพื่ออ้านวยความสะดวก ขยายเขตไฟฟา้ 300,000     ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 6 สายไปหนองบัว แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ ที่มีไฟฟา้ใช้

มีไฟฟา้ใช้
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจา่ย
น้้าประปาหมูบ่้าน กองช่าง

หมูท่ี ่7

โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม
บ่อพัก หมูท่ี ่7 กองช่าง

เมตร เร่ิมจากบ่อพักเดิมบริเวณ
นายชวน วงค์ชาชม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพือ่การเกษตร หมูท่ี ่7

สายค้าตาหงอก กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สาย นพ.ถ. 91-001
 จากสายบ้านสะพานสงู ถึง สาย 
นพ.3033 หมูท่ี ่7

112 กองชา่ง

113
โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
หมูท่ี ่7

บริเวณสวนยางของนายขนัตี         
วงค์ผาบุตร  กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
จ้านวน 3 ช่อง ขนาด 1.80x1.80 ม.
ยาว 10 ม. กองช่าง

 

-

-

16,000,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

-

ประชาชนมีคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว  
ปลอดภยั

- - - - 800,000
ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว

เพ่ือให้ประชาชนเดนิทาง
สญัจรดว้ยความปลอดภยั

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  2,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างขา้ง
ละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อย
กวา่ 12,500   ตร.ม.

- - -

 การระบายน้้ามปีระสิทธิภาพ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงั

42,000
ประชาชนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

ระยะทาง

111
เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

เสริมผิวทางด้วยดินลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ียแต่งใหเ้รียบร้อย จ้านวน 210 
ลบ.ม.

- - -

วางท่อประปาในหมูบ่้าน
ตามเส้นทางทีก่้าหนด

ลดปริมาณน้้าสูญหายจากปัญหา
การร่ัวซึม การแตกของท่อประปา

110
เพือ่ใหก้ารระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ ป้องกนัน้้า
ท่วมขงั

วางท่อระบายน้้า Ø 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 109 ม.

- - - 160,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

109
เพือ่วางท่อประปาใหมแ่ทน
ท่อประปาเดิมทีใ่ช้งานมา
นานและฝังลึกใต้พืน้ดิน

วางท่อประปาในหมูบ่้านตามเส้นทางที่
ก้าหนด

- - - 150,000



64

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

114
บริเวณสวนยางของนายไถว วงค์สุขะ
กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม จ้านวน 3 ช่อง
 ขนาด 1.80x1.80 ม.ยาว 8 ม. กองช่าง

 

115
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น หมูท่ี ่7 กองช่าง

116
อดุหนุนการขยายเขตไฟฟ้า ใหแ้ก่
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ้าเภอนาแก

หมูท่ี ่7 กองช่าง

117
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง/ถนนดิน กองช่าง

หมูท่ี ่7

118 โครงการขดุลอกหว้ยวังสิม กองช่าง

หมูท่ี ่7

119
โครงการกอ่สร้างถนนเพือ่
การเกษตร สายนาเหล่า

กอ่สร้างถนนเพือ่การเกษตร กองช่าง

หมูท่ี ่7 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.

120
โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้้าใน
พืน้ที ่หมูท่ี ่7 กองช่าง

121 กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

- - 80,000
ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้นทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหาย

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

-
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ใหพ้ืน้ทีม่คีวามชุ่มชื้น 
และมแีหล่งน้้ากกัเกบ็

800,000 -- กอ่สร้างฝายน้้าล้น

-

โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น แบบ 
มข.2527 หมูท่ี ่7  ในหว้ย

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กอ่สร้างฝายน้้าล้น ขนาดกว้าง 6-12 
พร้อมงานประกอบอืน่ๆ

- -

กอ่สร้างฝายชะลอน้้าในหว้ย - - - 500,000
 พืน้ทีม่คีวามชุ่มชื้น มแีหล่งน้้ากกั
เกบ็

- - - - 500,000

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

2,000,000 ขดุลอกหว้ยวังสิม ป้องกนัปัญหาน้้าท่วม

ประชาชนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจร

เพือ่ป้องกนัปัญหาน้้าท่วม
ขดุลอกหว้ยวังสิม กว้างตามสภาพพืน้ที่
 ยาว 1,000 ม.

- - - -

ร้อยละของครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจรยามค้่าคืน และเกษตรมี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ถนนดิน ทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหายในพืน้ที่

- - - 50,000 -
ประชาชนทีไ่ด้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้า
ล้น

เกษตรกรมนี้้าใช้อยา่งเพียงพอใน
การเกษตร

เพือ่อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในพืน้ที่

ขยายเขตไฟฟา้ ระยะทางประมาณ 500 
เมตร

- - - 80,000 -

เพือ่ใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
ส้าหรับการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

- - 800,000 - -



122
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.สายหนองหญ้าปล้อง-สะพาน
สูง หมูท่ี ่7

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมามี
ความสะดวก  ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ทีไ่ด้รับ
ความช้ารุดเสียหาย

500,000
ร้อยละของประชาชนทีม่ี
การคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว

ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

65

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก. เพือ่ปรับปรุงและซ่อมแซม บ้านพัก อบต.สีชมพู จ้านวนคร้ังในการ บ้านพัก อบต.สีชมพู กองช่าง

อบต.สีชมพู บ้านพักใหม้คีวามปลอดภยั ซ่อมแซม มคีวามปลอดภยั

124 โครงการกอ่สร้างอาคาร ศพด. เพือ่กอ่สร้างอาคาร ศพด. อาคาร ศพด.บ้านสีชมพู จ้านวนอาคาร ได้อาคาร ศพด.บ้านสีชมพู กองช่าง

บ้านสีชมพู บ้านสีชมพู พร้อมตกแต่ง พร้อมตกแต่งภายในอาคารและ

ภายในอาคารและติดต้ัง ติดต้ังอปุกรณ์ต่างๆ ภายใน

อปุกรณ์ต่างๆ ในอาคาร

รวม 124 โครงการ        3,035,000       5,889,000     35,056,000     48,236,000    71,588,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

- - -

- - - 3,000,000

- 500,000

-



ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 66

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโน เพื่อการบริหารราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจของ อบต.สามารถบูรณาการกับ ส้านักปลัด

โลยีการเกษตรประจ้าต้าบล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ประจ้าต้าบลสีชมพู ประชาชนที่ได้รับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สีชมพู ภารกิจ บริการ

2 โครงการอบรมให้ความรู้ปลูก เพื่อส่งเสริมการประกอบ ประชาชน หมู่ที่ 1-7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละครัวเรือนที่มี ประชาชนสามารถด้ารงชีวิต ส้านักปลัด

พชืศรษฐกิจ เช่น ยางพารา อาชีพตามแนวพระราช รายได้เพิ่มขึ้น ได้อย่างพอเพยีง

สบู่ด้า ฯลฯ ด้าริแบบเศรษฐกิจพอ

เพยีง

3 โครงการสนับสนุนอปุกรณ์/ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มอีปุกรณ์ หมู่ที่ 1-7 100,000      100,000      100,000     100,000     100,000     อุปกรณ์ ครุภณัธ์ ประชาชนมีอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ส้านักปลัด

ครุภณัฑ์ด้านวัสดุการเกษตร การ เพือ่พัฒนาทางการเกษตร วัสดุทางการเกษตร วัสดุทางการเกษตรที่ทันสมัย

ปราบศัตรูพืช เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

4
โครงการฝึกอบรมการท้าปุย๋
อนิทรียช์ีวภาพใช้ในครัวเรือน เพือ่ลดรายจา่ยเพิม่รายได้ เกษตรกร  หมู่ 1-7 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม  -เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยใช้ ส้านักปลัด

มีความรู้เพิ่มขึ้น เองได้ในครัวเรือน

รวม   4  โครงการ 230,000      230,000      230,000     230,000     230,000    

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 67

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพิ่มศักยภาพน้้าใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาน้้าท่วม หมู่ที่ 1 จ้านวน 3 จุด บริเวณ - - - 500,000 600,000 จ้านวนการด้าเนินการ ประชาชนมีน้้าใช้ส้าหรับ กองช่าง

(ตามโครงการธนาคารน้้าใต้ดิน) ขาดแคลนน้้าอุปโภค ห้วยวังม่วง ปี 64 จ้านวน 1 จุด โครงการธนาคาร อุปโภค บริโภค อย่างพอเพยีง

บริโภค และแก้ปัญหา ปี 65 จ้านวน 2 จุด น้้าใต้ดิน

น้้าเค็ม น้้ากร่อย น้้าไม่มี

คุณภาพ
หมู่ที่ 2 บริเวณหนองปู่ตา - - - - 500,000

บ้านโพนสนุก

บริเวณที่สาธารณะหนองบัว - - - -
บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 3

บริเวณห้วยวังบาก หมู่ที่ 4 - - - 500,000
หมูท่ี่ 7 จุดที่ 1 บริเวณเหมืองค้าโพธิ์ - - - 500,000 -
จุดที่ 2 บริเวณห้วยน้้าบ่อ 500,000

2
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพธนาคาร
น้้าใต้ดินหนองบัว หมูท่ี ่6

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพน้้าใต้
ดิน

วางท่อส่งน้้าจากค้าตาหงอกมายงั
หนองบัว

500,000
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

พืน้ทีม่คีวามชุ่มชื้น มแีหล่งน้้ากกั
เกบ็ กองช่าง

3 โครงการธนาคารน้้าใต้ดินระบบ เพื่อป้องกันน้้า จัดท้าธนาคารน้้าใต้ดินตามจุด - - - 500,000 500,000 น้้าท่วมขังในพื้นที่ ท้าให้พื้นที่ในเขตต้าบลสีชมพู กองช่าง

ปดิ ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ เส่ียงต่างๆ ในพื้นที่ต้าบลสีชมพู ลดลง สะอาด ไม่มีน้้าท่วมขัง

4 โครงการก่อสร้างลาน คสล. มีตลาดในการรับจ้าหน่าย ตลาดกลางจ้านวน 1 แห่ง - - 150,000     150,000     150,000     มีศูนย์กลางจ้าหน่าย  - ประชาชนสามารถจ้าหน่าย กองช่าง

รับซ้ือยางพารา หมู่ที่ 1 สินค้าและผลิตทางการ สินค้าและจ้านวน สินค้าได้สะดวกและราคาดี

เกษตร ครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม

ขึ้น
รวม  4 โครงการ 150,000         2,650,000      2,750,000     

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 68
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนกองทุน ประชาชนในต้าบลสีชมพู 30,000        30,000       30,000       ความส้าเร็จในการ จ้านวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ส้านักปลัด

ชุมชนต้าบลสีชมพู สวัสดิการชุมชนต้าบล ด้าเนินงานสวัสดิการ ชุมชนเพิ่มขึ้น

สีชมพู ชุมชน

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพกิาร 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       จ้านวนผู้ได้รับเบี้ย ผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ส้านักปลัด

ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส มีก้าลังใจในการ

ผู้ด้อยโอกาส อบต.สีชมพู ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ด้าเนินชีวิต

รวม   2  โครงการ 50,000        50,000        80,000       80,000       80,000       

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต

          แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เพือ่ใหสั้งคุมและชุมชนมี ประชาชนทัว่ไป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนเห็นความส้าคัญ ส้านักปลัด
ความรุนแรงของครอบครัว ส่วนร่วมในการป้องกนั แกไ้ข ของปัญหาความรุนแรง

ปัญหา และสร้างเครือขา่ย

เฝ้าระวังปัญหาในพืน้ที่

2 โครงการส่งเสริม ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมอาชีพและฝึก กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับการส่งเสริม ส้านักปลัด

อาชีพต่างๆ และศึกษาดูงาน อบรมด้านอาชีพให้กับ ต่างๆ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน โครงการ ความรู้ในการประกอบอาชีพ

ประชาชน เป็นการเพิ่ม ในต้าบลสีชมพู ท้าให้รายได้เพิ่มขึ้น

รายได้

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

          แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

ที่

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนบัสนนุอปุกรณ์การ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ หมู่ที่ 1-7 200,000      200,000      200,000     200,000     200,000     จ้านวนร้อยละของ ประชาชนมีเคร่ืองออกก้าลัง ส้านักปลัด

เล่นกฬีาและจัดหาเคร่ืองออก ประชาชนสามารถป้องกัน เคร่ืองออกก้าลังกาย กายที่เพยีงพอ

ก้าลังกายกลางแจ้งภายใน โรคติดต่อได้

หมูบ่า้น

4 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ร้อยละของปัญหาของ  -งานตามภารกจิของแต่ละส่วน ส้านักปลัด

และผู้บริหาร หมู่ที่ 1-7 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       ประชาชนได้รับการ บรรลุตามวัตถุประสงค์

เพือ่ใหบ้ริการงานตามภารกจิ แก้ไข  -บรรเทาความเดือดร้อนของ

ของส่วนราชการ ประชาชน

5 โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา ประชาชนในต้าบลสีชมพู 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       ร้อยละของโครงการ เป็นแนวทางในการจัดท้า ส้านักปลัด

เพื่อจัดท้าแผนพฒันาท้องถิ่น และความเดือดร้อนจาก จ้านวน 7 หมู่บ้าน มาจากประชาคมน้าไป แผนพฒันาต้าบล

ประชาชน ปฏบิัติจริง

6  โครงการจัดหา เต๊นฑ์ ,โต๊ะ  เพื่อให้ประชาชนมีวัสดุ หมู่ที่ 1-7 300,000      300,000      300,000     300,000     300,000     จ้านวนเต็นท์ โต๊ะ ประชาชนมมีวัสดุอุปกรณ์ใน ส้านักปลัด

เก้าอี้ ส้าหรับ หมู1่-7 อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เก้าอี้ของหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน

ต่างๆ ของชุมชน เพิ่มขึ้น

7 โครงการฝึกอบรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเครือข่าย ผู้สูงอายุในต้าบลสีชมพู 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       จ้านวนผู้สูงอายุที่เข้า มีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ส้านักปลัด

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในการด้าเนิน จ้านวน 70 คน ร่วมโครงการ ส้าหรับด้าเนินกิจกรรมต่าง

ต้าบลสีชมพู กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

8 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพ คณะบริหารสภาเด็กและ 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       คณะบริหารสภาเด็ก คณะบริหารสภาเด็กมีบทบาท ส้านักปลัด

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนคณะบริหารสภาเด็กและ เยาวชนต้าบลสีชมพู และเยาวขนเป็น ในการพฒันาชุมชน

ระดับต้าบล เยาวชนให้มีความเข้มแข็ง ต้นแบบในการเสริม

สร้างพฒันาชุมชน

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อสร้างเครือข่ายสภา กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       จ้านวนเด็กและ เด็กและเยาวชนมีเครือข่าย ส้านักปลัด

กิจการสภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนต้าบล ต้าบลสีชมพ ูจ้านวน 50 คน เครือข่าย และมีกิจกรรมร่วมกัน

ระดับต้าบล สีชมพู

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ ผู้สูงอายุในต้าบลสีชมพู 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       จ้านวนผู้สูงอายุที่เข้า ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์และ ส้านักปลัด

ผู้สูงอายุต้าบลสีชมพู สังสรรค์กันและให้ลูก หมู่ที่ 1-7 ร่วมโครงการ ลูกหลานเห็นความส้าคัญของ

หลานได้ส้านึกบุญคุณ ผู้สูงอายุ

พร้อมเห็นความส้าคัญ

ของผู้สูงอายุ

11 โครงการสนับสนุนการขับ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา ประชาชนในต้าบลสีชมพู 10,000        10,000        10,000        10,000       10,000       ร้อยละของโครงการ เป็นแนวทางในการจัดท้า ส้านักปลัด

เคล่ือนแผนชุมชนสู่การ และความเดือดร้อนจาก จ้านวน 7 หมู่บ้าน ที่ได้น้ามาปฏบิัติ แผนพฒันาต้าบล

พฒันาท้องถิ่น ประชาชน
12 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

ต้าบลสีชมพู
ต้าบลสีชมพใูห้มีความ
เข้มแข็ง

หมู่ 1-7
210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมกองทุน

กลุ่มอาชีพต้าบลสีชมพมูีความ
เข้มแข็ง

ส้านักปลัด

รวม 12 โครงการ 1,240,000   1,240,000   1,240,000   1,240,000  1,240,000  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

       3. ยุทธศาสตร์การด้านคุณภาพชวีิต

          แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้ อาสาปศุสัตว์ในต้าบลสีชมพู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนสัตว์ที่ปลอด สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการ ส้านักปลัด

คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบ้า เกิดการระบาดของโรค หมู่ละ 2 คน จ้านวน 7 หมู่บ้าน โรคพษิสุนัขบ้า ระบาดของโรคพษิสุนัขบ้า

พษิสุนัขบ้า และสุนัข แมว ในต้าบลสีชมพไูด้

รับวัคซีน

2 โครงการอบรมการบริหารจัด เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขตต้าบลสีชมพู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ในการ ส้านักปลัด

การขยะ ความรู้การคัดแยกขยะ จ้านวน 7 หมู่บ้าน โครงการ คัดแยกขยะและน้าขยะมูลฝอย

และน้าขยะมูลฝอยมาใช้ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์อย่างถูกต้อง

เหมาะสม และสร้างจิต

ส้านึกให้ประชาชนลดใช้

วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการพน่หมอกควันและ เพื่อป้องกันและควบคุม หมู่ที่ 1-7 ต้าบลสีชมพู 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       จ้านวนคร้ัง สามารถป้องกันและควบคุม ส้านักปลัด

รณรงค์ก้าจัดลูกน้้ายุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกได้

4 บริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่ออ้านวยความสะดวก ประชาชนในต้าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนประชาชนที่มา ประชาชนได้รับการรักษา ส้านักปลัด

ในการรับบริการแพทย์ รับบริการ เบื้องต้นได้ทันท่วงที

ฉุกเฉินประจ้า อบต.

สีชมพ ูได้อย่างสะดวก

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดซ้ือน้้ายาก้าจัดยุง เพื่อก้าจัดยุงลายและ หมู่ที่ 1-7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ังในการ มีน้้ายาก้าจัดยุลายและ ส้านักปลัด

และทรายอะเบท ลูกน้้ายุงลาย ด้าเนินการ ทรายอะเบทไว้ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

6 โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อให้อาสาสมัครมีความ อบรมผู้ที่ต้องการเป็นจิตอาสาใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครมีความรู้เพิ่มขึ้น ส้านักปลัด

ดูแลผู้สูงอายุและคนพกิาร รู้เพิ่มขึ้น การดูแลผู้สูงอายุและคนพกิาร สามารถดูแลผู้สูงอายุและ

ในต้าบล คนพกิารได้อย่างถูกต้อง

7 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ป่วยเร้ือรัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึพอใจ ผู้สูงอายุและคนพกิาร เกิดขวัญ ส้านักปลัด

คนพกิาร และผู้ป่วยเร้ือรัง คนพกิารเพื่อเป็นขวัญ ในเขตพื้นที่ต้าบลสีชมพู ของประชาชน และก้าลังใจในการด้าเนินชีวิต

แบบบูรณาการ ก้าลังใจ และรู้สึกไม่ถูก และรู้สึกไม่ทอดทิ้งจากชุมชน

ทอดทิ้งจากชุมชน

8 โครงการป้องกันโรคมือ เท้า เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก เด็กเล็ก ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       จ้านวนเด็กใน เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส้านักปลัด

ปาก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ไม่เป็นโรค มือ เท้า ปาก

อบต.สีชมพู อบต.สีชมพ ูไม่ให้เกิด อบต.สีชมพู

โรคเท้า มือ ปาก

9 โครงการอบรม ฟ ฟนั ยิ้มสวย เพื่อแก้ไขปัญหาโรค โรงเรียนในเขตต้าบลสีชมพู 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       ร้อยละของโรงเรียน เด็กมีสุขภาพฟนัแข็งแรง ส้านักปลัด

ภายในโรงเรียนต้าบลสีชมพู เหงือกและฟนัให้แก่ ในต้าบลสีชมพ ูแก้ไข เพิ่มมากขึ้น

เด็กนักเรียน ปัญหาโรคเหงือกและ

ฟนัแก่เด็ก

10 สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อสนับสนุนการด้าเนิน ประชาชนในต้าบลสีชมพู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความพงึ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ งานด้านสาธารณสุข พอใจ ห่างไกลโรค

พื้นที่

11 โครงการป้องกันโรคติดต่อจาก เพื่อควบคุมป้องกัน ประชาชนในต้าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละจ้านวนครัวเรือน ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

สัตว์โรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อจากสัตว์อุบัติ ปลอดภยัจากโรค

ใหม่สู่คน อุบัติใหม่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการควบคุมป้องกัน เพื่อควบคุมป้องกัน เคร่ืองวัดความดันโลหิตชุดตรวจหา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนเคร่ืองวัด ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

โรคเบาหวานและความดัน โรคเบาหวานและความ น้้าตาลในเลือด ความดันโลหิตชุด

โลหิตสูง ดันโลหิตสูงจากอาการ ตรวจหาน้้าตาลใน

แทรกซ้อนต่างๆ เลือด

13 โครงการตรวจหาสารเคมีใน เพื่อตรวจหาสารเคมี ชุดตรวจหาสารเคมีในเลือด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนชุดตรวจสาร เกษตรกรสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

เลือด กลุ่มเกษตร ตกค้างในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตร หมู่ที่ 1-7 เคมี ไม่มีสารเคมีตกค้าง

14 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร เพื่อส่งเสริมการใช้ ตู้อบสมุนไพร เตียงนวดไฟฟา้ 100,000      100,000      100,000     100,000     100,000     จ้านวนตู้อบสมุนไพร ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

นวดแผนโบราณ สมุนไพรและสร้างรายได้ หมอนวดแผนโบราณ เตียงนวดไฟฟา้และ

หมอนวดแผนโบราณ

15 โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญงิ หญงิต้ังครรภ ์หมู่ที่ 1-7 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       ร้อยละของเด็กแรกเกิด แม่และเด็กมีสุขภาพดี และมี ส้านักปลัด

เพื่อดูแลสุขภาพของหญงิต้ัง ต้ังครรภจ์นกระทั่ง มีความปลอดภยัมากขึ้น พฒันาการที่สมวัย

ครรภแ์ละมารดาหลัง คลอด

คลอด

16 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อคัดกรองพยาธิใบไม้ ประชาชนในต้าบล 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       ร้อยละครัวเรือนป่วย ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

ปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็ง ในตับ และพยาธิอื่นๆ ขึ้น ลดน้อยลง

ท่อน้้าดีและพยาธิใบไม้ในตับ ไป

17 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็ก เพื่อส่งเสริมพฒันาการ เด็กเล็กในต้าบลสีชมพู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็กเล็กใน เด็กมีพฒันาการสมวัย ส้านักปลัด

อายุ 0-5 ปี เด็กให้เติบโตสมวัย ต้าบลสีชมพมูีพฒันา

การสมวัย

18 โครงการด้าเนินงานตาม ประชาชนมีความรู้ในการปฏบิัติประชาชนในต้าบลสีชมพ ู 140,000      140,000      140,000     140,000     140,000     จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการประชาชนสุขภาพแข็งแรง อบต.

แนวทางโครงการพระราชด้าริ เพื่อป้องกัน ควบคุม และลด จ้านวน 7 หมู่บ้าน รพ.สต.

ด้านสาธารณสุข อัตราการการเกิดโรค

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการอาหารปลอดภยั เพื่อให้มีมาตรฐานเกี่ยว ร้านอาหาร แผงลอย ในต้าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนร้านอาหาร ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส้านักปลัด

กับร้านอาหาร แผงลอย สีชมพู และแผงลอยที่ได้

ที่ปลอดภยั ถูกลักษณ์ มาตรฐาน

อนามัย

รวม  19   โครงการ 1,190,000    1,190,000    1,190,000    1,190,000   1,190,000      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต

          แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   เพื่อสนับสนุนให้เด็กมี เด็กในเขตต้าบลสีชมพู 40,000        40,000        40,000        40,000       40,000       จ้านวนเด็กที่เข้าร่วม เด็กในเขตต้าบลสีชมพไูด้รับ อบต.

มีความคิด ริเร่ิม กิจกรรม ความรู้ และรู้บทบาทความ โรงเรียน

สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ส้าคัญของตน

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เด็กเล็กใน ศพด. จ้านวน 3 แห่ง - 64,410        64,410        64,410       64,410       ร้อยละ 100 ของเด็ก เด็กเล็กใน ศพด. ได้รับการ ส้านักปลัด

การบริหารสถานศึกษาส้าหรับ จัดการศึกษาส้าหรับเด็ก 57 คน ได้รับการศึกษาอย่าง ศึกษาอย่างทั่วถึง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใน ศพด. ทั่วถึง

3 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พฒันา เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขต 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวนนักเรียนที่ได้รับ เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส้านักปลัด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ เด็กเล็กรับประทาน ต้าบลสีชมพู ประทานอาหาร เจริญเติบโตตามวัย

บริหารส่วนต้าบลสีชมพู อาหารครบ 5 หมู่และ กลางวัน

เจริญเติบโตตามวัย

4 สนบัสนนุอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พฒันา เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 600,000      600,000      600,000     600,000     600,000     จ้านวนเด็กเล็กใน เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส้านักปลัด

เด็กเล็กและนักเรียน และนักเรียนในเขตต้าบลสีชมพู ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และนกัเรียนในเขตต้าบลสีชมพู

โรงเรียนในเขตต้าบล นักเรียนในเขตต้าบล ได้ด่ืมนมและเจริญเติบโตตามวัย

สีชมพ ูได้ด่ืมนม สีชมพทูี่ได้ด่ืมนม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม โรงเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 100,000      100,000      100,000     100,000     100,000     ร้อยละความพงึพอใจ มีวัสดุ ครุภณัฑ์ ใช้ใน ส้านักปลัด

ส่ือการเรียนการสอนให้แก่ และจัดให้มีวัสดุ ครุภณัฑ์ ในการใช้วัสดุ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ ส่ือการเรียนการสอนให้ อุปกรณ์ โรงเรียน

โรงเรียน แก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ

โรงเรียน

6 โครงการพฒันาศักยภาพการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง ใน 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       ร้อยละผู้เข้าร่วม บุคลากรทางการศึกษา

ท้างานของบุคลากรทางการ ท้างานของบุคลากรทาง ส้านักงาน ผู้ดูแลเด็ก ครู โครงการ มีประสิทธิภาพในการท้างาน
ศึกษา การศึกษา ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพิ่มมากขึน้ ส้านักปลัด

และครูในโรงเรียนในเขตต้าบล

สีชมพู

7 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์ เด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนประชาชนที่ เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส้านักปลัด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็ก รู้คุณ และ อบต.สีชมพู เข้าร่วมกิจกรรม อบต.สีชมพู

แสดงความรักต่อมารดา

8 ค่าจัดการเรียนการสอนของ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ้านวน 3 แห่ง 117,300 96,900 96,900 96,900 96,900 ร้อยละ 100 ของเด็ก เด็กนักเรียน ศพด. ได้รับการ ส้านักปลัด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เรียนการสอนส้าหรับ นักเรียนใน ศพด. ได้รับ พฒันาตามหลักสูตร

เด็กใน ศพด. การพฒันาตามหลักสูตร

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ เพื่อให้บริเวณศูนย์พฒันา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึพอใจ บริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็น ส้านักปลัด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กเป็นสถานที่ อบต.สีชมพู ของผู้ใช้บริการ สถานที่เหมาะสมกับการจัด

เหมาะกับการจัด ประสบการณ์เรียนรู้

ประสบการณ์เรียนรู้

10 โครงการพฒันาคุณธรรม เพื่อพฒันาครู นักเรียน จัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 15,000        15,000        15,000        15,000       15,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม ครู นักเรียน มีคุณธรรม ส้านักปลัด

จริยธรรมภายในสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม 3 เดือนต่อคร้ัง โครงการ จริยธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์



76

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการศึกษาดูงานมหกรรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้าน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารท้องถิ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และ ส้านักปลัด

การศึกษา การศึกษาให้กับครูผู้ดูแล คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ โครงการ บคุลากรทางการศึกษามีความรู้

เด็กและบุคลากรทางการ ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ และสามารถน้าความรู้มา

ศึกษา สามารถน้าความ ศึกษา ประยกุต์ใช้ในการท้างานเพิ่ม

รู้มาประยุกต์ใช้ในการ มากขึน้
ท้างาน

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมี ท้ากิจกรรมการเรียนการสอน 10,000        10,000        10,000        10,000       10,000       ร้อยละผู้เข้าร่วม ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความ

การจัดท้าหลักสูตร ศพด.และ ความรู้ในการจัดท้าแผน เด็กเล็กในแต่ละวัน โครงการ สามารถในการจัดท้าหลักสูตร
จัดกิจกรรมตามหลักสูตร ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้เหมาะสมกบัเด็กในแต่ละ ส้านักปลัด

ได้เหมาะสมกับวัยและ ช่วงอายุ

พฒันาการของเด็ก

13 โครงการจัดเวชภณัฑ์และตู้ยา เพื่อจัดหาเวชภณัฑ์และ จัดหายาสามัญประจ้าบ้านและ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพงึพอใจ เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส้านักปลัด

สามัญประจ้าหมู่บ้าน ตู้ยาสามัญประจ้าบ้าน เวชภณัฑ์ ของผู้รับบริการ ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กอ่นน้าส่งโรงพยาบาล

14 จัดซ้ือวัสดุ ครุภณัฑ์ ส้าหรับ เพื่อให้มีวัสดุ ครุภณัฑ์ ใช้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีวัสดุ ครุภณัฑ์ ใช้ในศูนย์ ส้านักปลัด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในการใช้วัสดุ ครุภณัฑ์ พฒันาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู

15 อดุหนนุโรงเรียนในเขตพื้นที่ เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ โรงเรียนในเขตต้าบลสีชมพ ู 1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000  1,400,000  จ้านวนนักเรียนที่ได้รับ เด็กนกัเรียนในเขตต้าบลสีชมพู ส้านักปลัด

ต้าบลสีชมพ ูค่าอาหารกลางวัน ต้าบลสีชมพไูด้รับประทาน จ้านวน 3 แห่ง ได้รับประทานอาหารและ

อาหารและเจริญเติบโตตามวัย เจริญเติบโตตามวัย

16 โครงการแข่งขันกีฬาไตรภาคี  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม  จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนมีส่วนร่วมในการ โรงเรียน

ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑา จ้านวน  1  คร้ัง ของกลุ่มเป้าหมาย ท้ากิจกรรม อบต.

เพื่อสร้างความสามัคคี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



77

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการเดินทางไกลและอยู่ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอยู่เข้าค่ายลูกเสือ จ้านวน 1 คร้ัง 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       ระดับความส้าเร็จของการจดัเกดิความรักความสามัคคีในหมู่ โรงเรียน

ค่ายพกัแรมลูกเสือสามัญ- ค่ายพกัแรม รู้จักช่วยเหลือ กจิกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ คณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อืน่ อบต.

เนตรนารี ตนเองและผู้อื่น

18 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กได้ ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พฒันา - 5,000          5,000          5,000         5,000         จ้านวนผู้ปกครอง ผู้ปกครองเด็กได้ทราบและ ส้านักปลัด

เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทราบและเข้าใจถึง เด็กเล็ก อบต.สีชมพู เข้าใจถึงนโยบายการจัดการ

หลักการนโยบายการ ศึกษา

จัดการศึกษา

19 โครงการปฐมนเิทศผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กได้ ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พฒันา - 5,000          5,000          5,000         5,000         จ้านวนผู้ปกครอง ผู้ปกครองเด็กได้ทราบและ ส้านักปลัด

ทราบและเข้าใจถึง เด็กเล็ก อบต.สีชมพ ูที่เข้าใหม่ เข้าใจถึงนโยบายการจัดการ

หลักเกณฑ์ นโยบาย ศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาของ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

20 โครงการประเมินพฒันาการเด็ก เพื่อให้เด็กมีพฒันาการ 1. ประเมินพฒันาการเด็ก - 5,000          5,000          5,000         5,000         ร้อยละความพงึพอใจ เด็กมีพฒันาการเหมาะสม ส้านักปลัด

ทั้ง 4 ด้าน เหมาะสม อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง ในผลการประเมิน ตามวัยทั้งด้านร่างกาย

ตามวัย 2. รายงานผู้ปกครองทราบ อารมณ์ จิตใจ

21 โครงการกจิกรรม 5 ส เพื่อฝึกฝนให้เด็กมี จัดกิจกรรม 5 ส อย่างน้อย - 5,000          5,000          5,000         5,000         จ้านวนคร้ังในการ เด็กเล็กมีระเบียบ วินัย และ ส้านักปลัด

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ระเบียบวินัย และ เดือนละ 1 คร้ัง จัดกิจกรรม รักความสะอาด

ส่งเสริมให้เด็กรักความ

สะอาด

22 โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย เพื่อใช้กิจกรรมบัณฑิต เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - 5,000          5,000          5,000         5,000         จ้านวนผู้ปกครอง ผู้ปกครองเด็กได้ทราบและ ส้านักปลัด

น้อยสร้างความสัมพนัธ์ อบต.สีชมพู เข้าใจถึงนโยบายการจัดการ

อันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง ศึกษา

เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อติดตามผลการ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน - 5,000          5,000          5,000         5,000         ร้อยละความพงึพอใจ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. ส้านักปลัด

ด้าเนินการตามตัวบ่งชี ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปีละ 1 คร้ัง ผลการประเมิน สีชมพ ูได้รับผลการประเมิน

ทุกองค์ประกอบของ คุณภาพภายใน ระดับดี และ

ศมส. ผ่าน

24 โครงการร่วมกจิกรรมวันส้าคัญ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จัดเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม - 5,000          5,000          5,000         5,000         จ้านวนเด็กที่เข้าร่วม เด็กได้เรียนรู้ด้านคุณธรรม ส้านักปลัด

ทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ด้านคุณธรรมและ วันส้าคัญทางศาสนา ประเพณี กิจกรรม และจริยธรรม

จริยธรรม ต่างๆ ของชุมชน

25 โครงการเรียนรู้ด้านสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก จัดกิจกรรมเด็กเล็กออกเรียนรู้ - 5,000          5,000          5,000         5,000         จ้านวนเด็กที่เข้าร่วม เด็กได้เรียนรู้และได้รับ ส้านักปลัด

ได้รับประสบการณ์โดย นอกสถานที่แหล่งภมูิปัญญา โครงการ ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง

ตรงและได้ท้ากิจกรรม ท้องถิ่น ปราญช์ชาวบ้าน ภมูิปัญญาท้องถิ่น

ร่วมกับชุมชน

26 โครงการเยีย่มบา้นผู้ปกครอง เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง - 5,000          5,000          5,000         5,000         ร้อยละความพงึพอใจ การบริหารจัดการศึกษาของ ส้านักปลัด

กับชุมชน ผู้ปกครอง เดือนละ  1 คร้ัง ของผู้ปกครอง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นการ

ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ช่วยเสริมสร้างการ กับชุมชน

บริหารศูนย์พฒันา

เด็กเล็กแบบมีส่วนร่วม

รวม 26 โครงการ 3,092,300   3,181,310   3,181,310   3,181,310  3,181,310  

ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต

          แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานพระราชพธิี เพื่อสืบสานประเพณี ประชาชนในต้าบลสีชมพู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนประชาชนที่ ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ ส้านักปลัด

รัฐพธิี และส่งเสริมอนุรักษ์ ท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ เข้าร่วมโครงการ

วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสืบสานประเพณี ประชาชนในต้าบลสีชมพู 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพงึพอใจ ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ ส้านักปลัด

ลอยกระทง และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของประชาชน

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้าบล 
(กีฬาต้านยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ประชาชน เยาวชน ต้าบลสีชมพู 120,000      120,000      120,000     120,000     120,000     จ้านวนนักกีฬา ประชาชน เยาวชน ได้ใช้ ส้านักปลัดฯ

(กีฬาต้านยาเสพติด) ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ประโยชน์

4 โครงการประเพณีฟอ้นร้า เพื่อสืบสานประเพณี ประชาชนในต้าบลสีชมพู 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       ร้อยละความพงึพอใจ ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ ส้านักปลัด

โบราณ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของประชาชน

5 โครงการประเพณีสรงน้้าพระ เพื่อสืบสานประเพณี ประชาชนในต้าบลสีชมพู 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       ร้อยละความพงึพอใจ ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ ส้านักปลัดฯ

วัดถ้้าช้าง และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของประชาชน

6 โครงการประเพณีสรงน้้าพระ เพื่อสืบสานประเพณี ประชาชนในต้าบลสีชมพู 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       ร้อยละความพงึพอใจ ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ ส้านักปลัด

ห้วยเกิ้ง และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของประชาชน

7 โครงการแข่งขันเรือและกีฬา เพื่อสืบสานประเพณี ประชาชนในต้าบลสีชมพู 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       ร้อยละความพงึพอใจ ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ ส้านักปลัด

พื้นบ้านต้าบลสีชมพู และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของประชาชน

8 งานประเพณีสักการะศาล เพื่อสร้างเป็นส่ิงยึด จ้านวน 1 คร้ัง 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ส้านักปลัด

หลักเมือง เหนี่ยวจิตใจของชาว ของประชาชน

อ้าเภอนาแก

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์



80

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการนมัสการพระธาตุ เพื่อสร้างเป็นส่ิงยึด จ้านวน 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ส้านักปลัด

ศรีคุณและงานบุญมหาชาติ เหนี่ยวจิตใจของชาว ของประชาชน

อ้าเภอนาแก

10 โครงการกาชาดร่วมใจ แก้ไข
เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่
ยากจน จ้านวน  1  คร้ัง 5,000          5,000          5,000          5,000         5,000         

 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ราษฎรที่ยากจน หรือด้อย ส้านักปลัด

ปัญหาของราษฎร โอกาสได้รับความช่วยเหลือ

11 โครงการไหลเรือไฟและงาน เพื่อสืบทอด และอนุรักษ์ จ้านวน 1 คร้ัง 60,000        60,000        60,000        60,000       60,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส้านักปลัด

กาชาดจังหวัดนครพนม วัฒนธรรม อันดีงามไว้ โครงการ จังหวัดนครพนม

รวม 11 โครงการ 755,000 755,000 755,000 755,000 755,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 81
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          แผนงานเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ที่สาธารณะประโยชน์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนป่าที่ปลูก พื้นที่ป่า สาธารณะประโยชน์ ส้านักปลัด

พระเกียรติ สาธารณะประโยชน์ เพิ่มขึ้นลดภาวะโลกร้อน

2 โครงการคัดแยกขยะใน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ หมู่ที่ 1-7 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของขยะลดลง ประชาชนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการ ส้านักปลัด

ในครัวเรือน/จัดหาถังขยะให้มี ความเข้าใจและแยก จัดการขยะมูลฝอย เข้าใจถึง

ในชุมชนและสาธารณะ/จัดหา ประเภทขยะได้ถูกต้อง คุณค่าของวัสดุหรือส่ิงของ

ที่ทิ้งขยะประจ้าต้าบลสีชมพู ซ่ึงสามารถน้ากลับมาใช้ เหลือใช้และสามารถน้ากลับ

ใหม่ได้ มาใช้ใหม่ได้

3 โครงการบ้ารุงรักษาคูคลองใน เพื่อให้หมู่บ้านมี หมู่ที่ 1-7 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       ร้อยละความพงึพอใจ ชุมชนน่าอยู่ ส้านักปลัดฯ

เขตต้าบลสีชมพู แวดล้อมที่ดีขึ้น ของประชาชน

4 โครงการแก้ไขปัญหาส่ิง เพื่อให้หมู่บ้านมี สวนสาธารณะ และริมถนน 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       ร้อยละความพงึพอใจ ชุมชนน่าอยู่ ส้านักปลัด

แวดล้อม แวดล้อมที่ดีขึ้น หมู่ที่ 1-7 ของประชาชน

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้หมู่บ้านมี ประชาชนในเขตต้าบลสีชมพู 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม ชุมชนน่าอยู่ ส้านักปลัด

การจัดการน้้าเสียในครัวเรือน แวดล้อมที่ดีขึ้น หมู่ที่ 1-7 โครงการ

6 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ เพื่อพฒันาเป็นแหล่ง หนองปู่ตา วัดถ้้าช้าง หนองน้้า 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       ร้อยละความพงึพอใจ ชุมชนน่าอยู่และสวยงาม ส้านักปลัดฯ

หนองปู่ตา วัดถ้้าช้าง หนองน้้า ท่องเที่ยว และที่สาธารณะ ของประชาชน

สาธารณะและที่สาธารณะ

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรมที่ วัตถุประสงค์



82

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการรังวัดตรวจสอบแนว เพื่อจัดท้าแนวเขตให้ ที่สาธารณะในต้าบลสีชมพู 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       ร้อยละความพงึพอใจ การบุกรุกที่สาธารณะลดลง ส้านักปลัด

เขตที่สาธารณะประโยชน์ในเขต ชัดเจน ของประชาชน กองช่าง

ต้าบลสีชมพู

8 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ ป่าชุมชนต้าบลๆ ละ 1 แห่ง 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       ร้อยละความพงึพอใจ ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ส้านักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สร้างจิตส้านึกในชุมชน ของประชาชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รักหวงแหนทรัพยากร

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ธรรมชาติ

รวม   8  โครงการ 450,000      450,000      450,000     450,000     450,000     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

         แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนในต้าบลสีชมพู 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ ส้านักปลัด

ให้กับประชาชน เร่ืองกฎหมายเบื้องต้น จ้านวน 7 หมู่บ้าน โครงการ กฎหมายเบื้องต้น
2 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร เพื่อให้มีการเลือกต้ังกรณี ประชาชนในต้าบลสีชมพู - 300,000      300,000     - - จ้านวนคร้ังในการ ได้ผู้บริหาร สมาชิกสภา เพื่อท้า ส้านักปลัด

ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ครบวาระ ยุบสภา หรือ จ้านวน 7 หมู่บ้าน เลือกต้ัง หน้าที่ได้ตามที่ก้าหนด

และสนับสนุนการเลือกต้ัง แทนต้าแหน่งที่ว่าง

ระดับชาติ

3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สีชมพู เพื่อให้ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 1-7 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส้านักปลัด

ข้อมูลข่าวสาร ในการใช้บริการ ทันท่วงที

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม



83

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดท้าเว็บไซด์ อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าว เว็บไซด์ อบต.สีชมพู - 20,000        - - - ร้อยละความพงึพอใจ เว็บไซด์ อบต.สีชมพ ูได้เผย ส้านักปลัด

สีชมพู สารต่าง ๆ ของ อบต. ในการใช้บริการ แพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้

สีชมพู ประชาชนทราบ

5 ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ บุคลากรของ อบต. 300,000      300,000      300,000     300,000     300,000     จ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม บุคลากรของท้องถิ่นมี ส้านักปลัด

ศักยภาพ ท้างานของบุคลากร ศักยภาพในการท้างาน กองคลัง

กองช่าง

6 โครงการจัดเก้บภาษีนอก เพื่อให้บริการประชาชน ผู้ที่เสียภาษีของต้าบลสีชมพู - - 50,000        50,000       50,000       ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนได้รับควาสะดวก กองคลัง

สถานที่ ประชาชนผู้เสียภาษี

7 จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เสริมสร้าง เพื่อให้มีวัสดุ ครุภณัฑ์ วัสดุ ครุภณัฑ์ส้าหรับประชาชน 500,000      500,000      500,000     500,000     500,000     ร้อยละความพงึพอใจ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้ ส้านักปลัด

ศักยภาพในการบริหารจัดการ ส้าหรับบริการประชาชน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ บริการประชาชน

8 โครงการจัด้าข้อบัญญติัต้าบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อบัญญติัต้าบล 10,000        10,000        10,000        10,000       10,000       ระดับความส้าเร็จของ ประชาชนสามารถน้าหลัก ส้านักปลัด

เกี่ยวกับการด้าเนินงานของ ในการปฏบิัติงาน การจัดท้าข้อบัญญติั เกณฑ์ที่ก้าหนดมาแก้ปัญหา
อบต. ต้าบล ในชุมชนได้

9 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อให้คณะบริหาร คณะบริหาร พนักงาน ส.อบต. 400,000      400,000      400,000     400,000     400,000     จ้านวนผู้เข้าอบรมและ ห้คณะบริหาร พนักงาน ส้านักปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ พนักงาน ส.อบต. ผู้มี ศึกษาดูงาน ส.อบต. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปฏบิัติงานของบุคลากรท้องถิ่น ส่วนเกี่ยวข้อง ปฏบิัติงาน ปฏบิัติงานอย่างมีประสิทธิ

อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ
10 โครงการจ้างเหมาจัดท้าซุ้ม เพื่อให้มีซุ้มเฉลิม จัดท้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ - 100,000      100,000     100,000     100,000     จ้านวนด้าเนินการ มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ ส้านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติของ อบต. หรือจัดสรร แสดงออกถึงความเคารพต่อ
สีชมพู งบประมาณ สถาบันพระมหากษัตริย์

11 โครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วม เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ประชาชนในเขตพื้นที่ 26,000        26,000        26,000        26,000       26,000       ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนได้รับการอ้านวย ส้านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน อ้าเภอนาแก ของประชาชนที่รับ ความสะดวกและได้รับการ

ตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กร หรือไม่สามารถช่วยเหลือ บริการ ช่วยเหลือ

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ ตนเองได้ในการด้ารงชีพ

อ้าเภอ

รวม 11 โครงการ 1,306,000   1,726,000   1,756,000   1,456,000  1,456,000  

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

         แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง ประชาชนต้าบลสีชมพแูละผู้สัญจร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการ อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ส้านักปลัด

เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เทศกาลต่างๆ ไปมา ลดอุบัติเหตุ ลดลง
ส้าคัญ

2 ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทา เพื่อให้ประชาชนต้าบล ประชาชนต้าบลสีชมพู 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนผู้ประสบภยั ประชาชนต้าบลสีชมพไูด้รับ ส้านักปลัด

ความเดือดร้อนที่เกิดจาก สีชมพบูรรเทาความ ต่างๆ การช่วยเหลือในเบื้องต้น
สาธารณภยัต่างๆ เดือดร้อนในเบื้องต้น

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน เพื่อได้รับความรู้การ ประชาชนต้าบลสีชมพู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับความรู้บริเวณ ส้านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภยัที่มี ป้องกันสาธารณภยัที่มี โครงการ ที่มีจุดเส่ียงและหาวิธีป้องกัน
ความเส่ียงในพื้นที่ อบต.สีชมพู ความเส่ียงในพื้นที่ ภยัอันตรายต่างๆ

อบต.สีชมพู

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพิ่มศักยภาพและ ทีมกู้ภยัประจ้าต้าบลสีชมพู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้เข้าฝึกอบรม มีทีมกู้ภยัประจ้าต้าบลและ ส้านักปลัด

ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน (จัดต้ัง) ประสิทธิภาพ ช่วยเหลือผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ

5 จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ ในการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  มีวัสดุ ครุภณัฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึพอใน การช่วยเหลือประชาชนมี ส้านักปลัด

ส่งเสริมการป้องกันภยัและ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย วัสดุ ครุภณัฑ์ ประสิทธิภาพ
เพิ่มศักยภาพ ฉุกเฉิน

6 ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.จัดต้ัง เพื่อฝึกและทบทวน สมาชิก อปพร.ต้าบลสีชมพู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม สมาชิก อปพร.ท้างานมี ส้านักปลัด

ใหม่/ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. อปพร. โครงการ ประสิทธิภาพ
ทบทวน

7 ค่าจัดซ้ือน้้ายาเคมีถังดับเพลิง เพื่อใช้ระงับอัคคีภยั น้้ายาเคมีดับเพลิงในต้าบลสีชมพู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนสามารถระงับอัคคีภยั ส้านักปลัด

ส้านักงาน อบต.สีชมพู น้้ายาเคมีถังดับเพลิง ได้

8 การติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพอืป้องกันอุบัติเหตุ ตามถนนในเขตพื้นที่ต้าบลสีชมพู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนจุดที่ต้ังสัญญาณ ประชาชนมีความปลอดภยั ส้านักปลัด

ตามถนนต้าบลสีชมพู ไฟจราจร ในการขับขี่รถตามถนน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (Kpi) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชน เพื่อให้ชุมชนปลอดยา ประชาชนในต้าบลสีชมพู 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       จ้านวนผู้เข้าอบรม ชุมชนปลอดยาเสพติด ส้านักปลัด

เข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด เสพติด

10 โครงการรณรงค์ชุมชนสีขาว เพื่อให้พื้นที่ต้าบลสีชมพู เขตพื้นที่ต้าบลสีชมพ ูจ้านวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพงึพอใจ เขตพื้นที่ต้าบลสีชมพเูป็นเขต ส้านักปลัด

ปลอดยาเสพติด เป็นเขตปลอดยาเสพติด 7 หมู่บ้าน ของประชาชน ปลอดยาเสพติด

11 จัดซ้ือกล้องวงจรปิดส้านักงาน เพื่อสอดส่องดูแลความ ส้านักงาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนกล้องวงจรปิด ส้านักงาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส้านักปลัด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและภายใน ปลอดภยั และหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ที่ติดต้ัง และประชาชนในต้าบลสีชมพู
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ต้าบลสีชมพู มีความปลอดภยั

12 โครงการอยู่เวรสถานที่ราชการ เพื่อสอดส่องดูแลความ ส้านักงาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       จ้านวนผู้เข้าเวร ส้านักงาน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส้านักปลัด

ปลอดภยัในส้านักงาน มีความปลอดภยั

และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ต้าบลสีชมพู

13 โครงการลดอุบัติเหตุด้าน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง ประชาชนในเขตต้าบลสีชมพู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ของร้อยละของการ ประชาชนปลอดภยั ส้านักปลัด

จราจร เขตพื้นที่ต้าบลสีชมพู จ้านวน 7 หมู่บ้าน ลดอุบัติเหตุ

14 โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้ เพื่อการบริหารราชการให้เกิดผลศตส.จังหวัด , ศตส.อ้าเภอ 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       ร้อยละของความส้าเร็จของ  -อบต.สามารถป้องกันการ ส้านักปลัด

เพื่อเอาชนะยาเสพติด สัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ศูนยต่์อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติดระบาดของยาเสพติดได้

รวม 14 โครงการ 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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