
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

 



เหตุผลและความจำเป็น 
 

ตามที ่องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลพรมสวรรค ์ได ้ดำเน ินการจ ัดทำแผนพ ัฒนาท้องถิ่น                              
(พ.ศ.256๖ –25๗๐)  ประกาศใช้แล้วเมื่อวันท่ี  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 25๖๔  นั้น  

เนื่องจากผู้บริหารได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาโดยใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจั ดทำ
งบประมาณ รวมถึงประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งโครงการพัฒนาบางโครงการมีความจำเป็นจะต้อง
ดำเนินการเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเสนอให้เพิ่มโครงการพัฒนาดังกล่าวเพื่อบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ ่งในการนี้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  ได้ออกสำรวจโครงการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และมีข้อมูลพื้นฐานบางรายการท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
มากท่ีสุด และในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ต้องใช้ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จึงมีความจำเป็นท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  โดยดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเ ติมถึง (ฉบับที่ 3)                 
พ.ศ. 2561 ข้อ 22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอนในระเบียบนี้   

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเพื่อการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ –25๗๐) รวมถึงฉบับเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  ไม่ได้
จัดทำโครงการท่ีจะเพิ่มเติมไว้ ซึ่งในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  ต้องใช้ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
(พ.ศ.256๖-25๗๐) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานและเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
               คณะผู้จัดทำ 
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    บัญชีโครงการ                                                      
 

 1. สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น            ๑ - ๒ 
๒. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ.๐๑             3 - 4 
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ.๐๑/1      4 
๓. รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.0๒)                ๕ – ๑๔ 
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
           ๔.๒ แผนงานการเกษตร (ผ.0๒)     15 

           ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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  ๕.๓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ (ผ.0๒)           16 
      ๕.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ผ.0๒)         ๑๖-๑๗ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป      ๑๘ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.0๒/๑)         ๑๙– ๓๑ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.0๒/๒)         ๓๒– ๓๗ 
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานสำคัญของท้องถ่ิน 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ตำบลพรมสวรรค ์ 

 ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑  เขตการปกครอง   

เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหาหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีจำนวนหมู่บ้านท้ังหมด ๑๑ หมู่ ดังนี้ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง 
2 บ้านสว่างอารมณ์ นายรณกาจ  ธนะมูล กำนันตำบลพรมสวรรค์ 
๑ บ้านพรมสวรรค์ นายจันทา  บูรณะกิติ ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านพรมสวรรค์  
๓ บ้านนาสีใส นางสาวภลิดา  อุ่นอก ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านนาสีใส 
๔ บ้านหนองหิ่งหาย นายสิทธิกร  พรมโยธา ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองหิ่งหาย 
๕ บ้านหนองผือ    นางสาวมลิวรรณ   พิมพ์บูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองผือ 
๖ บ้านนาศรีนวล นายสมทรง  แสนจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านนาสีนวล 
๗ บ้านวารีสวัสด์ิ นางสุพร  ทุ่งราช ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านวารีสวัสด์ิ 
๘ บ้านหนองหอย นายทองพูล  ธนะไชย ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองหอย 
๙ บ้านสุขสำราญ นายสำราญ  จันลาศรี ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านสุขสำราญ 

๑๐ บ้านสมสนุก  นายสำราญ  ยางศิลา   ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านสมสนุก 
๑๑ บ้านหนองน้ำแดง นายเสถียร  เพชรแสน ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองน้ำแดง 

 คณะผู้บริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

 ๑. นายไพทูรย์  เช้ืออุ่น  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 ๒. นายสดใส  กกฝ้าย      ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 ๓. นายสุรพงษ์  แสนจันทร์   ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 ๔. นายวิทยา  พิมพ์บูลย์  ตำแหน่ง  เลขานายก อบต. พรมสวรรค์ 

 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

 ๑. นายนวน  โคตุเคน  ตำแหน่ง  ประธานสภา  อบต.พรมสวรรค์ 
 ๒. นายนิพน  พลเย่ียม  ตำแหน่ง  รองประธานสภา  อบต.พรมสวรรค์ 
 ๓. นางสาวปิยนุช  แสงวุธ  ตำแหน่ง  เลขานุการสภา  อบต.พรมสวรรค์ 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 หมู่ท่ี  ๑  นายนิคม  จันนีย์ 
 หมู่ท่ี  ๒  นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์ 
 หมู่ท่ี  ๓  นายอำนวย  รัตนวงค์ 
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 หมู่ท่ี  ๔  นายสมพร  โนนตูม   
 หมู่ท่ี  ๕  นายคำภู  บูระณะกิติ   
 หมู่ท่ี  ๖  นายคำนึง  จันทร์เพชร         
 หมู่ท่ี  ๗  นายนิพน  พลเย่ียม   
 หมู่ท่ี  ๘  นายชาตรี  ทรหาญ 
 หมู่ท่ี  ๙  นางสาวปิยนุช  ทองไพทูรย์ 
 หมู่ท่ี  ๑๐ นายนวน  โคตุเคน 
 หมู่ท่ี  ๑๑ นางอนูกูล  รัตนวงศ์ 



-๓- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1    

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖8 ปี 2569 ปี 25๗๐ รวม  5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

     1.1 อุตสาหกรรมและการ
โยธา (ผด.๒) 

43 31,810,000 - - - - - - - - 43 31,810,000 

    ๑.๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน (ผ.๐๒/๒) 

23 174,711,000 
 

- - - - - - - - 23 174,711,000 
 

รวม ๔๕ 72,871,000 - - - - - - - - 66 206,521,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

          
  

4.2 แผนงานการเกษตร ผ.๐๒ 1 200,000 - - - - - - - - 1 200,000 
๔.๒ แผนงานการเกษตร ผ.๐๒/๒ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๑๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม 3 240,000 ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ 11 400,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

            

๕.๒  แผนงานสาธารณสุข ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ 
5.4  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 5 1,25๐,๐๐๐ 

๕.๖ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

๗ ๑,๐๔๐,๐๐๐ - -  - - - - - - 7 ๑,๐๔๐,๐๐๐ 

รวม ๙ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๒ ๒๗๐,๐๐๐ ๒ ๒๗๐,๐๐๐ ๒ ๒๗๐,๐๐๐ ๒ ๒๗๐,๐๐๐ ๑๗ ๒,๓๙๐,๐๐๐ 
 

 
 

แบบ ผ.01 



-๔- 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1    

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖8 ปี 2569 ปี 25๗๐ รวม  5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

            

     1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 5 1,250,000 

รวม 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 5 1,250,000 

รวมทั้งสิ้น 58 74,671,000 5 560,000 5 560,000 5 560,000 5 560,000 99 210,561,000 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1    

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖8 ปี 2569 ปี 25๗๐ รวม  5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

    ๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
(ผ.๐๒/๑) 

66 31,000,000 - - - - - - - - 66 31,000,000 

             
รวมทั้งสิ้น 66 31,000,000 - - - - - - - - 66 31,000,000 
 

 
 

แบบ ผ.01/1 

แบบ ผ.01 



-5- 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการเอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน     
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2670 

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมสายพาดดับและ
โคมไฟส่องสว่าง  
บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากทางออกบ้านพรมสวรรค์ 
หมู่ที่ 1  สิ้นสุดที่ทางเข้าบ้านวารี
สวัสด์ิ หมู่ที่ 7  ความยาว 400 เมตร  

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เปา้หมาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค ์
บ้านสว่างอารมณ์   
หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์ใชง้าน 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร บริเวณลานวัด
บ้านสว่างอารมณ์ 

3,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์ใช้
งาน 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสว่างอารมณ์   
หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม และ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก  
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มจากท่ีนา
นางสังวาลย์  รงคจ์ำเริญ สิ้นสุดถนน
สายบ้านสว่างอารมณ์ – หนองแวง 

2,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม  
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมลงหม้อแปลง
ไฟฟ้า บ้านสว่างอารมณ์  
หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นายสุวรรณ  อาศัยสงฆ์  ไป
ตามทางถนนลูกรังบ้านโพนงาม สิ้นสุด
ที่เขตแดน อบต.หนองขุ่นใหญ่ ความ
ยาว 3,850 เมตร  

2,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-6- 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2670 

๕ ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
ท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 3 
ช่องทาง บ้านสว่าง
อารมณ์  หมู่ที่ 2  
 

เพ่ือให้การสัญจรสะดวก 
และปลอดภัย   

มีขนาดความกว้าง 2.10 เมตร ความ
สูง 1.80 เมตร ความยาว 6.00 
เมตร พร้อมหูช้าง เริ่มต้นที่นา นายคำ
มี พรมลี สิ้นสุดที่นานายวิชิต เชื้ออุ่น  

500,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

การสัญจร 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ทางเดิม โดยวิธีเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.04 ม. บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม และ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก 
ปลอดภัย 

มีขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
จุดที่ 1 เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายบุญตา  
บุญชื่น  สิ้นสุดที่บ้านนางอนงค์ 
โสระสา  ความยาว 120 เมตร จุดท่ี 
2 เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายหวังดี  หนอง
ขุ่นสาร  สิ้นสุดที่บ้านนายอำนวย 
รัตนวงศ์ ความยาว 91 เมตร จุดท่ี 3 
เริ่มต้นจากท่ีบ้านนางบุญสวย ไชย
มงคล  สิ้นสุดที่บ้านนายเชาวฤทธ์ิ 
ลาดหนองขุ่น ความยาว 49 เมตร 
 

500,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ

คมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรที่
สะดวก 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
กั้นน้ำตามคูคันดินลำ
ห้วยใหญ่ตอนกลาง บ้าน
นาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้
พอเพียงในการทำ
การเกษตรตลอดฤดูกาล 

บริเวณที่นานางเดือน  แวงวรรณ  วาง
ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร ชนิด
แบบ 2 แถว   จำนวน 12 ท่อน   

200,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้พอเพียงใน

การทำ
การเกษตร

ตลอดฤดูกาล 
 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างผิวจราจรถนน
ลูกรัง (ลงลูกรงัใหม่) 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม และ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาว 
850 เมตร เริ่มต้นที่นางลัก  โสระสา 
สิ้นสุดที่นางคำมี  ลำเพย 

200,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ

คมนาคม และ
ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรที่
สะดวก 

ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
-๗- 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2670 

๙ ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ทางเดิม(ขยายถนนเพ่ิม) 
และก่อสร้างผิวจราจร
ถนนลูกรัง พร้อมขอ
เอกสารสิทธ์ิในการเข้า
ทำถนนสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3  
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวก  ปลอดภัย 

เริ่มต้นจากท่ีนานางหนูพัด หนองขุ่น
สาร สิ้นสุดที่ถนนลาดยางทางไปบ้าน
หนองขุ่น ขนาดผิวจราจรเดิมกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ขยายเพ่ิมเป็นกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 760 
เมตร ลงลูกรงัใหม่หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

200,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๐ ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ทางเดิม(ขยายถนนเพ่ิม) 
และก่อสร้างผิวจราจร
ถนนลูกรัง พร้อมขอ
เอกสารสิทธ์ิในการเข้า
ทำถนนสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3  
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวก ปลอดภัย 

เริ่มต้นจากท่ีนายอำนวย  รัตนวงศ์ 
สิ้นสุดที่นานางระเบียบ สังฆคาม 
ขนาดผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ขยายเพ่ิมเป็นกว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ความยาว 300 เมตร ลงลูกรัง
ใหม่หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

200,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ขนาดกว้าง 0.60 x สูง 
0.60 เมตร แบบมีฝา
ปิดไม่มีเหล็กฉาก บ้าน
หนองหิ่งหาย หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวกน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นายพันดร  สมเพรช  
สิ้นสุดที่นายสะอาด  พลมนตรี ความ
ยาว 150 เมตร  จุดที่ 2 เริ่มต้นที่นาง
อ่อนสา  สารรัตน์  สิ้นสุดที่นางนงนุช  
ธนะไชย  ความยาว 150 เมตร   

300,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เพ่ือการเกษตร บ้าน
หนองหิ่งหาย หมู่ที่ 4  
  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากท่ีนานายธงชัย อัตตะวิชา 
สิ้นสุดที่นานางทองใบ  พรมชัย ความ
ยาว 500 เมตร  

200,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-๘- 
 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2670 

๑๓   ปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ำพร้อมรื้อทำ
ความสะอาดและกำจัด
สิ่งปฏิกูลภายในร่อง
ระบายน้ำ  บ้านหนอง
หิ่งหาย หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวกน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นายหนู  บิลชัย  
สิ้นสุดที่นายพันดร  สมเพรช ความ
ยาว 130 เมตร  จุดที่ 2 เริ่มต้นที่นาง
เดือน แสนสุพรรณ  สิ้นสุดที่ 
นางอ่อนสา  สารรัตน์ ความยาว 140 
เมตร จุดท่ี 3 เริ่มต้นที่นางสมปอง หา
สุข  สิ้นสุดที่นายสิทธิกร พรมโยธา 
ความยาว 150 เมตร    
 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๔   ก่อสร้างลานเอนก 
  ประสงค์ บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ลานเอนก 
ประสงค์ใชง้าน 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 83.00 เมตร ยาว 
93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
7,719 ตารางเมตร บริเวณลานกีฬา
ประจำหมู่บ้านหนองผือ 
 

6,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค ์
ใช้งาน 
 

กองช่าง 

๑๕   ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ทดน้ำล้นลำห้วยยาง
ตอนกลาง(ฝายคึกฤทธ์ิ) 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้พอเพียงในการทำ
การเกษตรตลอด
ฤดูกาล 

บริเวณที่นานายไพบูลย์  ไสยศาสตร์    100,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้พอเพียงใน
การทำการ 
เกษตรตลอด
ฤดูกาล 
 

กองช่าง 

๑๖   ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แบบท่อ คสล.ครึง่ซีก 
ขนาด Ø 0.60 เมตร  
บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีไหล
สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง  

เริ่มต้นจากท่ีนางหนูแดง  บูรณะกิติ 
สิ้นสุดที่นางมลิวรรณ  พิมพ์บูลย์  
ความยาว 170 เมตร  

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีไหล
สะดวกน้ำไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-๙- 
 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2670 

๑๗   ขยายเขตสายไฟฟ้าพาด
ดับและโคมไฟส่องสว่าง 
บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง 

จุดที่ 1 เริ่มต้นจากท่ีนานายประสงค์ 
ศรีจันทร์  สิ้นสุดที่นานางนิสา คลัง
จันทร์  ความยาว 820 เมตร จุดท่ี 2 
เริ่มต้นจากท่ีนายทองอินทร์ พิมพ์บูลย์  
สิ้นสุดที่นายกฤษณะ ศรีสุข  ความยาว 
500 เมตร 
 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๘   ขายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมสายพาดดับและ
โคมไฟส่องสว่าง บ้าน
หนองผือ  หมู่ที่ 5 

 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายฉลาด ราญมีขัย  
สิ้นสุดที่บ้านนายสง่า ไกยบุตร  ความ
ยาว 200 เมตร 

100,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
ท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 3 
ช่องทาง บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก  
ปลอดภัย 
 
 

มีขนาดความกว้าง 2.10 เมตร ความ
สูง 1.80 เมตร ความยาว 6.00 
เมตร พร้อมหูช้าง บริเวณฝายใหม่ ลำ
ห้วยสร่างแซง  

500,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ

คมนาคมที่
สะดวก 

ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แบบท่อ คสล.ครึง่ซีก 
ขนาด Ø 0.60 เมตร   
บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวกน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

เริ่มต้นจากท่ีนายคำพันธ์ ชัยยนต์ 
สิ้นสุดที่นายเชษฐ์ สาโยธา  ความยาว  
50 เมตร  

100,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่

ท่วมขัง 

กองช่าง 

๒๑ รื้อทำความสะอาดและ
กำจัดสิ่งปฏิกูลภายใน
ร่องระบายน้ำ   
บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวกน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

บริเวณภายในรางระบายน้ำ โดยรอบ
หมู่บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6 ความยาว 
2,500 เมตร   

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่

ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-๑๐- 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2670 

๒๒ ก่อสร้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาสีนวล บ้าน
หนองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวก  ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาว 
850 เมตร เริ่มต้นที่นางลัก  โสระสา 
สิ้นสุดที่นางคำมี  ลำเพย 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมและ

ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๓ ก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาสีนวล บ้าน
หนองน้ำแดง  หมู่ที่ ๖ 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกสบาย 

บริเวณหน้าวัดบ้านนาสีนวล   
บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๖  หมู่ที่ ๑๑ 

150,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมและ

ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๔ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แบบท่อ คสล.ครึง่ซีก 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมฝาปิด บ้านวารี
สวัสด์ิ หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวกน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

เริ่มที่สามแยกหนองตานาค สิ้นสุดที่
นางสุพร ทุ่งลาด ความยาว  400 
เมตร 

700,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวก

น้ำไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๒๕ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แบบท่อ คสล.ครึง่ซีก 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
บ้านวารีสวัสด์ิ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวกน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นายจีระศักด์ิ  หิน
แสงใส สิ้นสุดที่นางบัวพิศ  ดำเนิดแจ้ง  
ความยาว  100 เมตร  
จุดที่ 2 เริ่มต้นที่นายจันทร์  อรัญมิตร 
สิ้นสุดที่นายสมนึก  จรอนันทร์ ความ
ยาว 100 เมตร 
 

300,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวก

น้ำไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

๒๖ ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ขนาดกว้าง 0.60 x สูง 
0.60 เมตร แบบมีฝา
ปิดไม่มีเหล็กฉาก  
บ้านวารีสวัสด์ิ หมู่ที่ 7 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวกน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

เริ่มต้นจากท่ีนางอ่อนศรี ทะนามศรี  
สิ้นสุดที่บ้านนายนวน  โคตุเคน ความ
ยาว 600 เมตร   

1,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวก

น้ำไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-๑๑- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2670 

๒๗ ก่อสร้างฝายกำแพง 
คสล.กั้นน้ำแบบมีบาน
ประตูระบายน้ำ ใต้ท้อง
สะพานข้ามลำห้วยแล้ง 
ตอนกลาง  
บ้านวารีสวัสด์ิ หมู่ที่ 7 
 

 

เพ่ือ่ให้ประชาชนมีน้ำ
ทำการเกษตรอย่าง
พอเพียง (กักเก็บน้ำ
คล้ายแก้มลิง) 

บริเวณที่นานางอรุณ  พลเย่ียม สิ้นสุด
ที่นานายสมัย  คำทา ขนาดสูง  2 
เมตร ความยาว 30 เมตร  

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำทำ
การเกษตรอย่าง

พอเพียง 

กองช่าง 

๒๘ ปรับปรุงต่อเติม
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลพรม
สวรรค์ (ต่อด้านข้างฝั่ง
ห้องกองช่างและห้อง
การคลงั) บ้านวารีสวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือรองรับประชาชน
ที่มาติดต่อ
ประสานงาน  
ได้สะดวกย่ิงข้ึน 

บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลพรมสวรรค ์

500,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนติดต่อ
ประสานงานได้
สะดวกย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

๒๙ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมลงหม้อแปลง
ไฟฟ้า บ้านวารีสวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นางนงนาฏ  แสนยะบุตร   
ไปตามทางถนนลาดยาง สิ้นสุดที่เขต
แดน อบต.หนองขุ่นใหญ่ ความยาว 
2,460 เมตร  

2,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๓๐ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ทดน้ำล้น คสล. ลำห้วย
ยางตอนบน บ้านหนอง
หอย หมู่ที่ 8 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้พอเพียงในการทำ
การเกษตรตลอด
ฤดูกาล 

บริเวณที่นานายสุตา  ไพรทูรย์  ฝาย
ขนาด 5 ช่องทางน้ำ 

50,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำใช้
พอเพียงในการทำ
การเกษตรตลอด

ฤดูกาล 

กองช่าง 

๓๑ ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ บ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ลานเอนกประสงค์ ใช้
งาน  
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 33.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,650 ตารางเมตร บริเวณลานตลาด
ประจำหมู่บ้านหนองหอย 

2,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์ใช้

งาน 

 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-๑๒- 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2670 

๓๒ ก่อสร้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวก  ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 335 
เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มต้นจากท่ี
นางสวาท ศรีละวรรณ  สิ้นสุดที่นาย
เหรียญ คำสีเขียว มีปริมาณเทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร  
 
 

900,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๓ ก่อสร้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ความยาว 
210 เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มต้น
จากท่ีนายสมศักด์ิ มูลวรรณ   สิ้นสุดที่
นายสมจิตร  เสสา  มีปริมาณเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
 
 

550,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๔ ก่อสร้างถนนยกร่องพูน
ดินใหม่พร้อมขอเอกสาร
สิทธ์ิในการเข้าทำถนน
สาธารณะประโยชน์ 
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวก  ปลอดภัย 
 

ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาว 300 
เมตร เริ่มต้นจากท่ีนางคำแปลง อ่อน
พุทธา  สิ้นสุดที่นายอ่ำ ทรหาร  

1,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์สำหรับ
ตากผลผลิตทางการ
เกษตร บ้านสมสนุก  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ลานเอนกประสงค์ใช ้
 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.15 เมตรปริมาณ
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร บริเวณที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน บ้าน
สมสนุก หมู่ที่ 10 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์ใช ้
 

กองช่าง 

3๖ ก่อสร้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ความยาว 
600 เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มต้น
จากท่ีนางประสาน เชื้ออุ่น  สิ้นสุดที่นาย
บัวผาย ทรหาร  มีปริมาณเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,400  ตารางเมตร 
 
 

1,550,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
-๑๓- 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2670 

37 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เพ่ือการเกษตร  
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากท่ีถนนรอบหนองแวง 
สิ้นสุดที่นานางสา  บัวพัฒน์  ความ
ยาว 1,300 เมตร ไปโพนงาม 
 
 

500,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน

การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

38 ขยายเขตโคมไฟส่อง
สว่าง บ้านสมสนุก  
หมู่ที่ 10 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายสดใส  กกฝ้าย  
สิ้นสุดที่วัดบ้านสว่างอารมณ์  ความ
ยาว 200 เมตร 
 

10,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

39 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน แบบหอถังสูง 
ขนาด 10 ลบ.ม. แบบ
ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก  
บ้านหนองน้ำแดง  
หมู่ที่ 11 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

บริเวณพ้ืนที่ ถนนรอบหนองน้ำแดง 
ด้านติดถนน คสล.บ้านนางหนูแดง 
บุตรศาสตร์   

1,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค

ได้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔๐ ขยายเขตสายไฟฟ้าพาด
ดับและโคมไฟส่องสว่าง 
บ้านหนองน้ำแดง  
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง 

จุดที่ 1 เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายทองสูญ 
พรมลี  สิ้นสุดที่บ้านนางพงศักด์ิ พิมพ์
บูลย์  ความยาว 1,000 เมตรจุดที่ 2 
เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายชัยญา พลเย่ียม  
สิ้นสุดที่นานายนา ชินวงค์  ความยาว 
1,000 เมตร จุดที่ ๓ เริ่มต้นจากท่ี
บ้านนางบรรจง ศรีสุข สิ้นสุดที่วัดป่า
เจริญธรรม ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร 
 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

๔๑ รื้อทำความสะอาดและ
กำจัดสิ่งปฏิกูลภายใน
ร่องระบายน้ำ   
บ้านหนองน้ำแดง  
หมู่ที่ 11 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวกน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

บริเวณภายในรางระบายน้ำ โดยรอบ
บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 11 ความยาว 
2,500 เมตร   

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่

ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-๑๔- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2670 

42 ก่อสร้างถนนยกร่องพูน
ดินใหม่พร้อมขอเอกสาร
สิทธ์ิในการเข้าทำถนน
สาธารณะประโยชน์ 
บ้านหนองน้ำแดง  
หมู่ที่ 11 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวก  ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาว 
1,500 เมตร เริ่มต้นจากท่ีหลังวัดป่า
เจริญธรรม หมู่ที่ 11  สิ้นสุดที่สาม
แยกพรมจรรย์-โคกกกม่วง  

1,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคม และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

๔๓ ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ทางเดิม โดยวิธีเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.04 ม. บ้านหนองน้ำ
แดง หมู่ที่ 11 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวก  ปลอดภัย 

เริ่มต้นจากท่ีบ้านนางหนูแดง  บุตร
ศาสตร์  สิ้นสุดที่บ้านนางคำปิว  
มาฮ้างหว้า  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 379 เมตร  

500,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคม และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวก  ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
พร้อมบ่อดักขยะแบบมี
ฝาปิด บ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวกน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่บ้านนายพันดร  
สมเพชร สิ้นสุดที่บ้านนายสะอาด  
พลมนตรี 
จุดที่ ๒ เริ่มต้นที่บ้านนางอ่อนสา  
สารรัตน์ สิ้นสุดบ้านนางนงนุช  
ธนะไชย 

๕๐๐,๐๐๐     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวก
น้ำไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-๑๕- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
          4.๒  แผนงานการเกษตร 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง   

5  รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  5.2  แผนงานสาธารณสุข  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1 โครงการปลูกผัก
ส่วนครัวรั้วกินได้ทุก
ครัวเรือน บ้านวารี
สวัสด์ิ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมีผัก
สวนครัวไว้สำหรับ
บริโภคได้อย่างปลอดภัย
และปลอดสารพิษ 

ปลูกพืชผักสวนครัวภายใน
หมู่บ้านวารีสวัสด์ิ หมู่ที่ 7 
และสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชผัก
ทุกครัวเรือน 

200,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีผัก
สวนครัวไว้

สำหรับบรโิภค 

สำนักปลัด 

2 โครงการเรือนเพาะ
ชำกล้าไม้ 

เพ่ือเป็นแหล่งผลิตกล้า
ไม ้

ก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้
พร้อมวางระบบน้ำ 1 แห่ง 

5,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ตำบลพรม
สวรรค์มีต้นไม้

มากข้ึน 

สำนักปลัด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกำจัด
ยุงลายประจำหมู่บ้านพร้อมกำจัด
สิ่งปฏิกูลภายในหมู่บ้าน 

-  เพ่ือสนับสนุนการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนภายใน
ตำบลพรมสวรรค ์

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การ
ดำเนินการ
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

  -  ควบคุม
และป้องกัน
โรคไข้ 
เลือดออก 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02              
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000

แบบ ผ.02/๒ 



-๑๖- 
 
           5.4  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1 โครงการประเพณี
บุญบั้งไฟตำบล
พรมสวรรค ์

-  เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
ให้คงอยู่ต่อไป  
 

ภายในตำบลพรมสวรรค ์
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

-  สืบสาน
ประเพณี
ท้องถ่ินให้คง
อยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02              
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
บ ผ.02 



 
 

-๑๗- 
 

                5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1 โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 
ภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน 

ติดต้ังกล้องวงจร
ปิด(CCTV) ภายใน
หมู่บ้าน ตามจุด
เสี่ยงหมู่ที่ 1 –  
หมู่ที่ 11 

500,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02              
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
บ ผ.02 



-18- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  รักษาความม่ันคงภายในและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

6. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
          6.1  แผนงานบริหารท่ัวไป             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1 โครงการออกหน่วยบริการรับ
ชำระภาษีเคลื่อนที่ 

- เพ่ืออำนวยและ
ให้บริการประชาชน 
-เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
-เพ่ือเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

ผู้ชำระภาษีของ 
อบต.พรมสวรรค ์

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับความ
สะดวกมากข้ึนใน
การเสียภาษ ี
- สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ 
-ประชาชนชำระ
ภาษีตาม
กำหนดเวลา 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



-19- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน   
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี ๒  ยกระดับการท่องเที่ยว  การบริการ การค้า และการลงทุน 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. ซ่อมแซมลานกีฬา
ประจำหมู่บ้าน  
บ้านสุขสำราญ 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กำลังกายที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

บริเวณตรงข้ามศาลา
ประชาคมหมู่ที่ 9 มี
ขนาดกว้าง 20 x 20 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

50,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กำลังกายที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

บ้านสุข
สำราญ 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 

๒ ขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร  
บ้านสุขสำราญ  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นายสมเดช  
รัตนวงค์ สิ้นสุดที่นายสม
จิตร  วงเจริญ ความยาว  
800 เมตร    

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสุข
สำราญ 
หมู่ที่ 9 

 

กองช่าง 

๓ ขยายเขไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมลงหม้อแปลง 
บ้านสุขสำราญ  
หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่ประเทือง  
รัตนวงค์ ไปตามเส้นทาง
บ้านโคกก่ง  ความยาว
ประมาณ 800 เมตร   
 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสุข
สำราญ 
หมู่ที่ 9 

 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



-๒๐- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ำแบบ
ฝาปิดไม่มีเหล็กฉาก 
บ้านสุขสำราญ  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีไหล
สะดวกน้ำไม่
ท่วมขัง  

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นาย
แพนศักด์ิ  ชินวงค์ 
สิ้นสุดที่นายอ่อน   
จุมพาลา ยาว 600 
เมตร จุดท่ี 2 เริ่มต้นที่
หน้าวัดหมู่ที่ 9 สิ้นสุดที่
นางเปี่ยน  วงค์คำแก้ว 
ยาว  500 เมตร   
 

500,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ร่องระบาย
น้ำท่ีไหล

สะดวกน้ำไม่
ท่วมขัง 

บ้านสุข
สำราญ 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 

๕ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านสุขสำราญ  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นายปัญญา  
เสาร์เวียงสิ้นสุดที่นางสม
พิศ  จันลาศรี ความยาว 
800 เมตร  

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสุข
สำราญ 
หมู่ที่ 9 

 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขต
สายไฟฟ้าพาดดับ 
พร้อมโคมไฟส่อง
สว่าง บ้านสุข
สำราญ หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในหมู่บ้านสุข
สำราญ หมู่ที่ 9  
(ทั้งหมู่บ้านที่เหลือ)  

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสุข
สำราญ 
หมู่ที่ 9 

 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
สายพาดดับและโคม
ไฟส่องสว่าง บ้าน
พรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบ้านพรม
สวรรค์ ถึงทางมาบ้าน
วารีสวัสด์ิ  

50,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านพรม
สวรรค์  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



-๒๑- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการทำพนังกั้น
น้ำท้องสะพานบ้าน
วารีสวัสด์ิ ไปบ้าน 
นาสีใส หนองขุ่น 
(กักเก็บน้ำคล้าย
แก้มลิง) บ้านพรม
สวรรค์ หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือ่ให้ประชาชนมี
น้ำทำการเกษตร
อย่างพอเพียง 

บริเวณที่นานางอรุณ  
พลเย่ียมสิ้นสุดที่นา
นายสมัย  คำทา ทำ
พนังกั้นน้ำขนาดสูง  2 
เมตร ยาว30 เมตร 
หมู่บ้านพรมสวรรค์ 
หมู่ที่ 1  

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
น้ำทำ

การเกษตร
อย่าง

พอเพียง 

บ้านพรม
สวรรค์  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

๙ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม
สายพาดดับและโคม
ไฟส่องสว่าง บ้าน
พรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นายสดใส  
กกฝ้าย สิ้นสุดที่วัด
สว่างอารมณ์ ยาว 
500 เมตร  

100,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านพรม
สวรรค์  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

๑๐ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
พรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มจากท่ีนานาง
ประเสริฐ  ภาคารัตน์ 
ไปถึงสามแยกนาสีใส
หนองขุ่น สิ้นสุดที่นา
นายสมัย  คำทา 
จำนวนความยาว 
1,000 เมตร 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านพรม
สวรรค์  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

๑๑ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
พรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มจากท่ีนานาง
ประกอบ  สีแดงไปถึง
หนองจอ (สาธารณะ
ประโยชน์) ความยาว 
800 เมตร 
 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านพรม
สวรรค์  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.0๒/1 



-๒๒- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๒ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
พรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มจากสามแยกที่นา
นางบุญดิษฐิ์  พลเย่ียม 
ถึงลำห้วยแล้งตอนบน
ความยาว 280 เมตร 
 

100,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านพรม
สวรรค์  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขยายเขต
สายไฟฟ้าพาดดับ 
พร้อมโคมไฟส่อง
สว่าง บ้านวารีสวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

เส้นถนนลาดยาง จาก
หน้าบ้านนายทองจันทร์  
อรัณมิตร ไปตามทางเข้า
บ้านพรมสวรรค์  

150,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

บ้านวารี
สวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

 

กองช่าง 

๑๔ โครงการปรับปรงุ
ระบบน้ำประปา
หมู่บ้านวารีสวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีน้ำประปาใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

ภายในหมู่บ้านวารีสวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 วางท่อเมนใหม่ 
Ø 2 น้ิว ยาว 2,066 
เมตร   

500,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้

สำหรับอุปโภค
บริโภคได้อย่าง

เพียงพอ 

บ้านวารี
สวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

 

กองช่าง 

๑๕ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านวารี
สวัสด์ิ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มที่นานางทองบาง  
สุขหนองบึงสิ้นสุดที่
เส้นทางไปสามแยก  
ยาว 1,000 เมตร  

300,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านวารี
สวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

 

กองช่าง 

๑๖ ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูงพร้อมลงหม้อ
แปลง บ้านวารี
สวัสด์ิ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นายต้อย   
เทศสิงห์ ไปตามทาง
บ้านนาสีใส ยาว 
3,450 เมตร  

1,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านวารี
สวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

 

กองช่าง 

๑๗ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านวารี
สวัสด์ิ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มที่นายเชาว์ฤทธ์ิ   
เจริญผล ไปตามเส้นทาง 
ยาว 800 เมตร  

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านวารี
สวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 



-๒๓- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๘ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านวารีสวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

เริ่มที่นายพุธทา  กมลโรจน์ 
สิ้นสุดที่ข้างวัดศรีชัยประสิทธ์ิ 
ยาว 850 เมตร  

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านวารี
สวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด Ø0.60 เมตร  
พร้อมฝาปิด บ้านวารีสวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำ
ที่สะดวกน้ำไม่ 
ท่วมขัง 

ขนาด Ø 0.60 เมตร ครึ่งซีก 
ยาวรวม 153 เมตร เริ่มที่สาม
แยกหนองตานาค สิ้นสุดที่ 
นางสุพร ทุ่งลาด ยาว 400เมตร 

700,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ร่องระบาย
น้ำท่ีสะดวก
น้ำไม่ท่วมขัง 

บ้านวารี
สวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

 

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบ
ครึ่งซีก ขนาด Ø 0.40 
เมตร บ้านวารีสวัสด์ิ หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำ
ที่สะดวกน้ำไม่
ท่วมขัง 

ภายในหมู่บ้านวารีสวัสด์ิ หมู่ที่ 
7จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นายจีระศักด์ิ  
หินแสงใส สิ้นสุดที่นางบัวพิศ  
กำเนิดแจ้ง ขนาด Ø0.40 เมตร 
ครึ่งซีก ยาว 100 เมตร จุดท่ี 2 
เริ่มต้นที่นายจันทร์  อรัญมิตร 
สิ้นสุดที่นายสมนึก  จรอนันทร์ 
ขนาด Ø 0.40 เมตร ครึ่งซีก 
ยาว 100 เมตร 

300,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ร่องระบาย
น้ำท่ีสะดวก
น้ำไม่ท่วมขัง 

บ้านวารี
สวัสด์ิ 
หมู่ที่ 7 

 

กองช่าง 

๒๑ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

เริ่มที่นายอาจ  พรมสอน ไปตาม
ทาง ทางไปบ้านโพนงาม ความ
ยาว 800 เมตร  

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสว่าง
อารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำพร้อมสายพาดดับและ
โคมไฟส่องสว่าง บ้านสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

เริ่มทีน่ายจำลอง  สะสม สิ้นสุด
ที่นายกฤษ  ดลประสิทธ์ิ ยาว 
250 เมตร  

100,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสว่าง
อารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 



-๒๔- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมสายพาด
ดับและโคมไฟส่อง
สว่าง บ้านสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบ้านสว่าง
อารมณ์ ถึงบ้านหนอง
หิ่งหาย ไปตามทาง
ถนนลาดยาง  
ยาว 250 เมตร  

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสว่าง
อารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นายบรรจง  
อาศัยสงฆ์ สิ้นสุดที่นา
นางทองมี  ชินวงค์  
ยาว 1,000 เมตร  

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสว่าง
อารมณ์ 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 

25 โครงการลูกรังรอบคู
คันลำห้วยใหญ่  
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.50 
เมตร คูคันลำห้วยใหญ่ 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3
เริ่มต้นที่นานายเทียบ  
คำทา สิ้นสุดที่ 
นางเพ็ญศรี  พระสว่าง 
 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าตามหมู่ 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำ 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3  

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

ลำห้วยใหญ่ หมู่ 3 
บริเวณฝายมีชีวิต  
(ฝายน้ำล้น) 

5,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 

28 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 
 

เส้นทางไปบ้านนาสีใส 
ไปทางบ้านวารีสวัสด์ิ 
ยาว 1,000 เมตร  

500,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 
 

บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 



-๒๕- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒๙ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 
 

เส้นทางไปบ้านนาสีใส ไป
สิ้นสุดเขตบ้านหนองขุ่น
ใหญ่ ยาว800 เมตร  

200,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 
 

บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 

๓๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เส้นทางไปที่วัดป่าวังธรรม 
สิ้นสุดเขต ต.วังสามัคคี 
เริ่มต้นที่นานางบุญเสริม  
พรมมาลี สิ้นสุดที่นานาย
ประหยัด  ภูมิภาค ยาว 
1,650 เมตร  
 

500,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 
 

บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ำล้นบ้านหนอง
ผือ หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

บริเวณฝายน้ำล้น บริเวณ
ที่นานายไพบูลย์  ไสย
ศาสตร์ บ้านหนองผือ หมู่
ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 
30 เมตร สูง 6 เมตร  
 

200,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ 
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

บ้าน 
หนองผือ  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

๓๒ ก่อสร้างร่องระบาย
น้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบครึ่งซีก 
ขนาด Ø 0.60 
เมตร  บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่ 
ท่วมขัง 

เริ่มต้นจากศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 5 สิ้นสุดที่นางสีดา  
หอมพานาขนาด Ø 0.60 
เมตร ครึ่งซีก ยาว 220 
เมตร  

200,000     การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่ 
ท่วมขัง 

บ้าน 
หนองผือ  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

๓๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงพร้อม
ลงหม้อแปลง บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากท่ีนานายทวี  
สาโอบอ้อม ถึงเขตตำบล
ศรีวิลัย สิ้นสุดที่นาย
สมภาร  พิมพ์บูลย์ ไปตาม
ถนนลูกรังเส้นไปมา อบต.
ศรีวิลัย ยาว 1,600 เมตร  
 

500,000 

 

   การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง

ทั่วถึง 

บ้าน 
หนองผือ  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 



-๒๖- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

34 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากท่ี ถึงสุดเขต
ตำบลศรีวิลัย สิ้นสุดที่นาย
สมภาร  พิมพ์บูลย์ เส้นไป
มา อบต.ศรีวิลัย  ยาว 
1,600 เมตร  

500,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้าน 
หนองผือ 
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ำ แบบครึ่งซีก 
ขนาด Ø 0.60 
เมตร  บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่ท่วม
ขัง 

เริ่มต้นที่นายตรี  
โยธานันท์   สิ้นสุดที่บ้าน
นายธงชัย  ศรีจันทร์  
ขนาด Ø 0.60 เมตร  
ครึ่งซีก ยาว 323  เมตร  

250,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำ
ที่สะดวกน้ำไม่

ท่วมขัง 

บ้าน 
หนองผือ 
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

ภายในหมู่บ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 8 วางท่อเมนใหม่
ภายในหมู่บ้าน ความยาว
ประมาณ 3,000 เมตร  

1,000,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ใน

การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

บ้าน 
หนองผือ  
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง 

๓๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นานางแดง  
พิมพิลา สิ้นสุดที่เขตแดน 
อบต.พรมสวรรค์ ยาว 
3,500 เมตร  

1,000,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำ
ที่สะดวกน้ำไม่ 

ท่วมขัง 

บ้าน 
หนองหอย 
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง 

๓๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านสมสนุก  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบ้านวารีสวัสด์ิ 
ไปทางบ้านนาสีใส ยาว 
3,450 เมตร   

500,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้าน 
สมสนุก 
หมู่ที่ ๑๐ 

กองช่าง 

39 โครงการซ่อมแซม
เสริมร่องระบายน้ำ 
(ต่อปากท่อร่อง
ระบายน้ำแบบ 
มีฝาปิด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่ท่วม
ขัง 

ภายในหมู่บ้านสมสนุก  
หมู่ที่ 10  

500,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำ
ที่สะดวกน้ำไม่

ท่วมขัง 

บ้าน 
สมสนุก  
หมู่ที่ ๑๐ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒/1 



-๒๗- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔๐ โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์เรียนรู้ 
บ้านสมสนุก  
หมู่ที่ 10  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

ภายในหมู่บ้านสมสนุก หมู่
ที่ 10 

1,000,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ศูนย์เรียนรู้

ชุมชน 

บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 

๔๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง พร้อม
ลงหม้อแปลงไฟฟ้า 
บ้านสมสนุก  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่บ้านนายประสาน  
วิลัยหอม ไปตามทางสาย
บ้านโพนงาม  

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 

๔๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านสมสนุก  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากหนองแวง ไป
สิ้นสุดที่นานายคำมี  พรม
ลี ยาว 800 เมตร 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 

๔๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นานายสินสมุทร  
พลเย่ียม สิ้นสุดที่นานาย
นวล  โคตุเคน ยาว 800 
เมตร 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 

๔๔ โครงการขยายสาย
พาดดับพร้อมติดต้ัง
โคมไฟส่องสว่าง 
บ้านสมสนุก  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่บ้านนายโกสน  
บัญหนองสา สิ้นสุดที่ 
นาสุบรรณ  นพคุณ  
ยาว 1,000 เมตร 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 

๔๕ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
หนองน้ำแดง 
หมู่ที่ 11 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นางวาสนา  พิมพ์
บูลย์ สิ้นสุดที่นางทองขาว  
มูลวรรณ ยาว 600 เมตร   

500,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านหนอง
น้ำแดง 

หมู่ที่ 11 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 



-28- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔๖ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านหนองน้ำแดง 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นานายจำเนียร  ศรีสมบัติ 
สิ้นสุดเขต อบต.พรมสวรรค์ (ไป
ตำบลโคกกกม่วง) จำนวน 30 ต้น 
ยาว 600 เมตร   
 

300,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ศูนย์เรียนรู้

ชุมชน 

บ้านหนอง
น้ำแดง  

หมู่ที่ 11 
 

กองช่าง 

๔๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสายพาดดับ 
บ้านหนองน้ำแดง 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้าส่องสว่างสายพาดดับ เริ่มต้นที่
นางหอมหวน  สมนึก  สิ้นสุดที่วัดศรี
ชัยประสิทธ์ิวนาราม ยาว 1,000 
เมตร    
 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านหนอง
น้ำแดง  

หมู่ที่ 11 

กองช่าง 

๔๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านหนองน้ำแดง 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นานายทองสุข  ศรมณี 
สิ้นสุดที่นานายทองสุข  พลเย่ียม 
ยาว 1,200 เมตร   
 

500,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านหนอง
น้ำแดง  

หมู่ที่ 11 

กองช่าง 

๔๙ โครงการขยาย
สายไฟฟ้า บ้าน
หนองน้ำแดง  
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่บ้านนายปานทอง  
ขัติยนนท์ สิ้นสุดที่นานายพราว  
บำรุงเอ้ือ ยาว 800 เมตร  
จำนวน 10 ต้น   
 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านหนอง
น้ำแดง  

หมู่ที่ 11 

กองช่าง 

๕๐ โครงการซ่อมสร้าง
ผิวจราจรถนนแอส
ฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
บ้านหนองหิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 4.00 ซม. เริ่มต้นที่นาย
ประสาน  สัมพันธ์ สิ้นสุดที่นายพีระ
พล  เพ่ิมพูน  

500,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ใน

การคมนาคม
ที่สะดวก 
สบาย 

บ้านหนอง
หิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

 

กองช่าง 

๕๑ โครงการปรับปรงุ
ซอมแซมฝายชะลอ
น้ำผ่านทาง
ชลประทาน  
บ้านหนองหิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ำล้นบ้านหนองหิ่งหาย  
หมู่ที่ 4  

2,000,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
น้ำใช้ใน

การเกษตร
อย่าง

เพียงพอ 

บ้านหนอง
หิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒/1 



-29- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๕๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านหนองหิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากเส้นนา 
นายทองดี  สิมชมพู 
สิ้นสุดที่นานายพุ  ส่งศรี  
ยาว 1,000 เมตร   

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านหนอง
หิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

 

กองช่าง 

๕๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านหนองหิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่หลังโรงเรียนบ้าน
หนองหิ่งหาย หมู่ที่ 4 ไป
ถึงหนองแวง 800 เมตร   

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้านหนอง
หิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นาย
ประสิทธ์ิ  ปิยะมาท สิ้นสุด
ที่ชลประทาน หมู่ที่ 4  

2,000,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ

คมนาคม 
ที่สะดวก 
สบาย 

บ้านหนอง
หิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

 

กองช่าง 

๕๕ โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนน (คสล.) 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาสีนวล  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร เริ่มต้นที่นายศักด์ิ  
ศรีสุข สิ้นสุดที่วัดป่าเจริญ
บ้านหนองน้ำแดง  
หมู่ที่ 11  
 

2,400,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ

คมนาคม 
ที่สะดวก 
สบาย 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

๕๖ โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมระบบท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน
พร้อมกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลภายในร่อง
ระบายน้ำ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ภายในหมู่บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 



-30- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๕๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
พร้อมสายพาดดับ
และโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นายไพรฑูรย์  
สมนึก สิ้นสุดที่ปั๊มน้ำมัน
กองทุนหมู่บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 ยาว 600 เมตร 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

๕๘ โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านนาสีนวล  
หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

จัดซื้อจัดทำระบบประปา
เสริมใหม่ภายในหมู่บ้าน
นาสีนวล หมู่ที่ 6 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค

บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

๕๙ โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ำ ขนาด 
ศก. Ø 0.60 เมตร   
บ้านหนองหิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่ท่วม
ขัง 

จุดที่ 1 เริ่มต้นที่นายจำ
รอง  สอนมณี สิ้นสุดที่นาง
กัลยา  คำแดงไสย ยาว 
120 เมตร จุดท่ี 2 
เริ่มต้นที่นายจำรอง  สอน
มณี  สิ้นสุดที่นายสำรอง  
สิงห์วงค์ ยาว 170 เมตร     

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ร่องระบาย
น้ำท่ีสะดวก
น้ำไม่ท่วมขัง 

บ้าน 
หนอง
หิ่งหาย 
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง 

๖๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง พร้อม
ลงหม้อแปลง บ้าน
นาสีนวล หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากสามแยกนา
นายทองใบ  สอนมณี 
สิ้นสุดที่นายทองสุข  พล
เย่ียม ยาว 1,000 เมตร 
บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6  
 

800,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

๖๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนา
สีนวล หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นายสมพร  สี
ลาดเลา  สิ้นสุดที่ 
นางเพ็ญศรี  ภูสิทธ์ิ  
ยาว 1,000 เมตร  
 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 



-31- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ              

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๖๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  
หมู่ที่ 11 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นายทองสุข   
สอนมณี สิ้นสุดที ่
นายทองสุข พลเย่ียม  
ยาว 1,000 เมตร  
(หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 11) 
 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

๖๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นางหอมหวน  
เสียดภัย สิ้นสุดที่นานาย
ประสิทธ์ิ  ใคร่นุ่นหลง 
ยาว 500 เมตร  
(หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 11) 
 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

64 โครงการซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรัง 
บ้านนาสีนวล  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร เริ่มต้นที่นาย
ประสิทธ์ิ  ใคร่นุ่นหลง 
สิ้นสุดที่นางสี  ธุระพันธ์  
 

100,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ใน

การคมนาคม
ที่สะดวก 
สบาย 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

๖๕ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านนาสีนวล  
หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นที่นางสีเวียง   
ธาญมีชัย  สิ้นสุดที่นา 
นายสุดชา  ตรีถูกแบบ 
ยาว 600 เมตร  

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

๖๖ โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6  
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำประปาที่
สะอาดใช้ 

ภายในหมู่บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

200,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
น้ำประปาที่
สะอาดใช้ 

บ้าน 
นาสีนวล 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิม่เติม ฉบับที่ ๑ 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่  ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน        
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑   ซ่อมสร้างผิว
จราจรถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(ถนนลาดยาง) 
บ้านนาสีนวล หมู่
ที่ 6 – บ้านสีเสียด 
รหัสสายทาง รอ.ถ 
0128 - 04  

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร หนา 
0.04 เมตร เริ่มต้นจากท่ี
นานางสมปอง  ศรแผลง 
บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6   
สิ้นสุดที่บ้านนางสุพรรณ  
ใจไทย บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 5  ต.พรมสวรรค์ 
(เส้นทางไป มา ต.ศรีวิลัย) 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ

คมนาคม 
และขนส่ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรที่

สะดวกสบาย 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พัฒนาหนองตา
นาค เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว บ้าน
วารีสวัสด์ิ หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
รายได้ในการ
ขยายสินค้าใน
สถานที่
ท่องเท่ียว 
 

บริเวณพ้ืนที่ถนนรอบ
หนองตานาค จัดทำถนน
คอนกรีต อุปกรณ์ออก
กำลังกายครบชุด พร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
รายได้ในการ
ขยายสินค้า
ในสถานที่
ท่องเท่ียว 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

 
 
 
 

 แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

  
 

๓ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
อุปโภค บรโิภค และ
เพ่ือการเกษตรให้
ประชาชน  
บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ ๘ 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
หมู่ที่ ๘ จำนวน 
๑๘๕ ครัวเรือน มี
น้ำใช้เพ่ือเพ่ือ
อุปโภค บรโิภค 
และ เพ่ือ
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 
6.00 น้ิว ความลึก
ไม่น้อยกว่า 42.50 
เมตร จำนวน ๑๘๕ 
บ่อ บ้านหนองหอย 
หมู่ที่๘ ทุกครัวเรือน   

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 

ประชาชน 
มีน้ำใช้เพ่ือ
เพ่ืออุปโภค 

บริโภค 
และเพ่ือ

การเกษตร 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๔ โครงปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลต์ติกส์
คอนกรีต (เสริมผิว
แอสฟัลต์ติกส์
คอนกรีต) บ้านนาสีใส 
หมู่ที่ ๓ ต.พรมสวรรค์  
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
เชื่อมไปถึงที่บ้านทุ่ง
ประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓  
ต.หนองขุ่นใหญ่  
อ.หนองพอก  
จ.ร้อยเอ็ด 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไป มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

เริ่มต้นที่บ้านนาสีใส  
หมู่ที่๓ ต.พรม
สวรรค์  อ.โพนทอง 
จ.ร้อยเอ็ด  
เชื่อมไปถึงที ่
บ้านทุ่งประเสริฐ  
หมู่ที่ ๑๓  
ต.หนองขุ่นใหญ่  
อ.หนองพอก  
จ.ร้อยเอ็ด 

๕,๘๐๒,๐๐๐ ๕,๘๐๒,๐๐๐ ๕,๘๐๒,๐๐๐ ๕,๘๐๒,๐๐๐ ๕,๘๐๒,๐๐๐ การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 
 

ประชาชน
สัญจรไป มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๕ ก่อสร้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสุขสำราญ  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง  5 เมตร 
ยาว 2,150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
เริ่มต้นที่วัดป่าโพธ์ิ
ศรีสำราญวราราม  
สิ้นสุดที่นางรักษ์   
โสละสา  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 
 

ประชาชน
สัญจรไป มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

 

 แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๖ โครงการปรับปรงุผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต 
(เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต)  
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำแดง  
ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง   
จ.ร้อยเอ็ดเชื่อมถึงสามแยก
บ้านพรหมจรรย์สามัคคี  
หมู่ที่ ๑๓ ต.โคกกกม่วง  
อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ไป มา สะดวก
และปลอดภัย 

เริ่มต้นที่ บ้านหนอง
น้ำแดง หมู่ที่ ๑๑  
ต.พรมสวรรค์  
อ.โพนทอง  เชื่อมถึง
สามแยกบ้าน
พรหมจรรย์สามัคคี 
หมู่ที่ ๑๓  
ต.โคกกกม่วง  
อ. โพนทอง  

๕,๖๐๙,๐๐๐ ๕,๖๐๙,๐๐๐ ๕,๖๐๙,๐๐๐ ๕,๖๐๙,๐๐๐ ๕,๖๐๙,๐๐๐ การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 

ประชาชน
สัญจรไป มา 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./ 

อบต.พรมสวรรค์
กองช่าง 

๗ โครงการขุดลอกลำห้วยแล้ง
ตอนล่าง บ้านสุขสำราญ           
หมู่ที่ 9  

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้พอเพียงใน
การทำการ 
เกษตรตลอด
ฤดูกาล 

ขนาดกว้าง 20 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร ลึก 2.00 
เมตร เริ่มต้นที่นาย
สวาท  จันลาศรี 
สิ้นสุดที่นายเหย้ือน  
วงค์คำแก้ว 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้พอเพียงใน
การทำการ 

เกษตรตลอด
ฤดูกาล 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๘ โครงการก่อสร้างสถานที่
ออกกำลังกายแบบครบวงจร 
บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กำลังกาย ท่ี
เหมาะสม 
สะดวก  

บริเวณตรงข้าม
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 9  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

๙ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตรให้ประชาชน 
บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที่1 ทุก
ครัวเรือน 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพ่ือ
การเกษตรที่
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด Ø 4.00 น้ิว 
จำนวน 65 บ่อ 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพ่ือ

การเกษตรที่
เพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

 

 แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๐ โครงการพ ัฒนาลำ
ห้วยแล้งตอนบน เป็น
แหล่งท่องเที ่ยว บ้าน
พรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือสร้างทัศนียภาพ
ที่ดีและพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียว 

ถนน คสล.รอบลำห้วยแล้ง
ตอนบน อุปกรณ์ออก
กำลังกายครบชุด พร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 

มีแหล่ง
ท่องเท่ียวที่

เป็น
เอกลักษณ์
ของตำบล 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๑๑ โครงการพัฒนาลำ
ห้วยแล้งตอนบน เป็น
แหล่งท่องเท่ียว บ้าน
พรมสวรรค์  หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
รายได้ในการขยาย
สินค้าในสถานที่
ท่องเท่ียว 

ถนนลูกรังรอบลำห้วยแล้ง
ตอนบน บริเวณหลังวัด
บ้านสว่างอารมณ์  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 

ประชาชนมี
รายได้ใน
การขยาย
สินค้าใน
สถานที่

ท่องเท่ียว 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๑๒ โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ำเพ่ือการเกษตรเชิง
ท่องเท่ียวหนองจ่อ   
บ้านพรมสวรรค์  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำทำ
การเกษตรเพียงพอ 
และท่องเท่ียว 

- ขุดลอกหนองจ่อ 
- ถนน คสล. รอบหนองจ่อ  
– สถานที่ออกกำลังกาย 
- อุปกรณ์ออกกำลังกาย  
- ห้องน้ำ - สวนหย่อม 
- ไฟฟ้าส่องสว่าง 
-ระบบความปลอดภัย  
กล้อง CCTV 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำทำ
การเกษตร
เพียงพอ 

และ
ท่องเท่ียว 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๑๓ โครงการพัฒนาลำ
ห้วยแล้งตอนกลาง 
เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ครบวงจร บ้านวารี
สวัสด์ิ หมู่ที่ 7 

เพ่ือสร้างทัศนียภาพ
ที่ดีและพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียว 

ถนนลูกรังรอบลำห้วยแล้ง
ตอนกลาง เริ่มต้นที่ใต้ฝาย
เอกภาพ สิ้นสุดที่สะพาน
ไปบ้านนาสีใส ขุดลอกลำ
ห้วยแล้ง ปริมาณ 
81,600 คิว พร้อมลง
ลูกรังรอบลำห้วยแล้ง
ตอนกลางและอุปกรณ์
ออกกำลังกายครบชุด 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 
 

มีแหล่ง
ท่องเท่ียวที่

เป็น
เอกลักษณ์
ของตำบล 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

 
 
 

 แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๔ โครงการระบบสูบ
น้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านวารีสวัสด์ิ  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน  
มีเครื่องสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
เพ่ือใช้ทำการเกษตร  
 

บริเวณคูคันลำห้วย
แล้งตอนกลาง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2500 
วัตต์ แบบถังไฟเบอร์
กลาส 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 

ประชาชน 
มีเครื่องสูบน้ำ
พลังงานแสง 

อาทิตย์ เพ่ือใช้
ทำการเกษตร 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต  
บ้านสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

เริ่มต้นที่จากบ้านสว่าง
อารมณ์สิ้นสุดที่บ้าน
โพนงาม ขนาดกว้าง 
8 เมตร ยาว 3,400 
เมตร  

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๑๖ โครงการขุดลอกลำ
ห้วยใหญ่  
บ้านนาสีใส  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้พอเพียงในการ
ทำการเกษตรตลอด
ฤดูกาล 
 

ลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 
ขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร ลึก 
2.00 เมตร  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 
 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้พอเพียงใน

การทำ
การเกษตร

ตลอดฤดูกาล 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๑๗ โครงการขุดลอกลำ
ห้วยยางตอนล่าง 
บ้านนาสีใส หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำใช้พอเพียงในการ
ทำการเกษตรตลอด
ฤดูกาล 
 

เริ่มต้นที่นางแพงศรี  
บูรณะกิติ ไปตามลำ
ห้วยยาง สิ้นสุดที่นา
นางนิสา  คลังจันทร์ 
สุดเขตแดนศรีวิลัย 
ขนาดกว้าง 50 เมตร  
ยาว 600 เมตร ลึก 
2.00 เมตร  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้พอเพียงใน

การทำ
การเกษตร

ตลอดฤดูกาล 
 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๑๘ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต  
บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 3,500  เมตร 
เริ่มต้นที่หลังโรงเรียน
บ้านหนองหิ่งหาย ถึง
สามแยกบ้านโพนงาม  

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 การ
ดำเนิน 

งานสำเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่

สะดวกสบาย 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

 

 แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๙ โครงการขุดบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการ 
เกษตร บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ำทำ
การเกษตร
และอุปโภค
บริโภค 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 
10 บ้านสมสนุกทุก
ครัวเรือน  
จำนวน 74 ชุด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
ทำการเกษตร
และอุปโภค

บริโภค 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๒๐ โครงการติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส 
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

บริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 
บ้านสมสนุก พร้อม
ติดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 2500 
วัตต์ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค

ได้อย่าง
เพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๒๑ โครงการติดต้ังระบบประปา
หมู่บ้าน แบบถังไฟเบอร์กลาส 
บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่11 
บ้านหนองน้ำแดง 
จำนวน 120 ครัวเรือน 
ติดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 2500 
วัตต์ ขนาดเส้นØ6น้ิว 
ต่อ 1 บ่อ พร้อมถังไฟ
เบอร์กลาส 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค

ได้อย่าง
เพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๒๒ โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านขนาดใหญ่ พร้อม
พลังงานแสงอาทิตย์ และถังไฟ
เบอร์กลาส  บ้านหนองหิ่งหาย 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองหิ่งหาย หมู่ที่ 4 
พร้อมพลังงาน
แสงอาทิตย์ และถังไฟ
เบอร์กลาส   

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

๒๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร ศก. 6 น้ิว ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ 
พร้อมถังไฟเบอร์กลาส  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ภายในหมู่บ้านนาสี
นวล หมู่ที่ 6 จำนวน 
1 บ่อ    

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.
พรมสวรรค ์

 แบบ ผ.0๒/2 
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ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ง. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
          4.๒  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

1 โครงการ
หลอดไฟเก่า
แลกหลอดไฟ
ใหม่ 

เพ่ือให้ชุมชนใช้
หลอดไฟที่มี
ประสิทธิภาพสูง
ประหยัดและคุ้มค่า
ในการใช้งาน 

๑.ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 
๒.จัดอบรมให้ความรู้ และ
สนับสนุนหลอดไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง (LED) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนได้
ใช้หลอดที่มี
ประสิทธิภาพ
สูงสามารถลด
การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนลงได้ 

 
 

สำนักปลัด/
พลังงานจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

2 โครงการสง่เสริม
การใช้เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและลด
การใช้ถ่านจากการ
ใช้เตาอั้งโล่ธรรมดา 
๑๐ % 

๑. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
๒. รับสมัครคัดเลือก
ผู้สนใจ 
๓.สนับสนุนเตาซุปเปอร์
อั้งโล ่
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนต้นไม้
ทดแทนมาก

ข้ึน 

ประชาชนเกิด
การมีส่วนร่วม
ลงทุน และ
ค่าใช้จ่าย

เชื้อเพลิงถ่าน
หุงต้ม ลดลง 

๑๐ % 

สำนักปลัด/
พลังงานจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

แบบ ผ.02/๒ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์   

แบบอัดท้าย 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐    กองช่าง 

๒ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครภุัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ 

เปลี่ยนกระบะท้ายรถยนต์ เพ่ือ
บรรทุกขยะ 

150,000     กองช่าง 

รวม (บาท) 150,000 ๒,๕๐๐,๐๐๐     

 
 
 

           อนุมัติ         ไพทูรย์  เช้ืออุ่น 
 

                                  (นายไพทูรย์  เช้ืออุ่น) 
                            ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
                            อนุมัติเมื่อ วันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แบบ ผ.03 


