
  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด 

กกห 
 

 



เหตุผลและความจำเป็น 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๖  
–25๗๐)  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ ไปแล้ว นั้น  

เนื่องจากผู้บริหารได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาโดยใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณ รวมถึงประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งโครงการพัฒนาบางโครงการมีความจำเป็นจะต้อง
ดำเนินการเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเสนอให้เพิ่มโครงการพัฒนาดังกล่าวเพื่อบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
มากที่สุด และในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ต้องใช้
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จึงมีความ
จำเป็นท่ีจะดำเนินการเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒  โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอนในระเบียบนี้   

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเพื่อการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ –25๗๐) รวมถึงฉบับเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  ไม่ได้
จัดทำโครงการที ่จะเพิ ่มเติมไว้ ซึ ่งในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ต้องใช้ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ  องค์การบริหารส่วน
ตำบลพรมสวรรค์  จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐) เพิ่มเติม  ฉบับท่ี ๒                   
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานและเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
               คณะผู้จัดทำ 
       
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ                                  
 

เรื่อง                 หน้า 
 
    บัญชีโครงการ                                                      
 
 1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ.๐๑                   3  

๒. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ.๐๑/1        4 
๓. รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.0๒/๑)         ๕ – 8 
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
            ๔.๒ แผนงานการเกษตร (ผ.0๒/๑)      9 
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.0๒/๒)     ๑๐ – ๑๒ 
         5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป        ๑๓ – ๑๔ 
 

           บัญชีครุภัณฑ์                        ๑๕ 
      ภาคผนวก                 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   

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 

            

    ๑.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา
(ผ.๐๒/๒) 

6 48,590,000 5 32,000,000 - - - - - - 11 70,590,000 

รวม 6 48,590,000 5 32,000,000 - - - - - - 11 70,590,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

          
  

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
(ผ.๐๒/๒) 

๒ 12,615,680 - - - - - - - - ๒ 12,615,680 

รวม ๒ 12,615,680 - - - - - - - - ๒ 12,615,680 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

8 
 

6๑,๒๐๕,๖๘๐ 
 

5 
 

3๒,๐๐๐,๐๐๐ 
       

๑3 
 

9๓,๒๐๕,๖๘๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2    

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

            

    ๑. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (ผ.๐๒/๑) 

17 12,700,000 - - - - - - - - 17 12,700,000 

รวม 17 12,700,000 - - - - - - - - 17 12,700,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 
            

2.2 แผนงานการเกษตร 
(ผ๐๒/๑) 

๑ 100,000 ๑ 100,000 ๑ 100,000 ๑ 100,000 ๑ 100,000 5 500,000 

รวม ๑ 100,000 ๑ 100,000 ๑ 100,000 ๑ 100,000 ๑ 100,000 5 500,000 
             

รวมทั้งสิ้น 18 12,800,000 ๑ 100,000 ๑ 100,000 ๑ 100,000 ๑ 100,000 22 13,200,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01/1 



   -5- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน   

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ที ่๒  ยกระดับการท่องเที่ยว  การบริการ การค้า และการลงทุน 

 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

            ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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) 

๑. ก่อสร้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 
เมตร  ยาว 1,770 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เริ่มต้นที่นา
นางจำนงค์  พระสว่าง สิ้นสุด
ที่หนองจ่อสาธารณะประโยชน์ 

5,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมที่

สะดวก 
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑ กองช่าง 

๒ รื้อทำความสะอาดและ
กำจัดสิ่งปฏิกูลภายใน
ร่องระบายน้ำ   
บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที ่1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง 

บริเวณภายในรางระบายน้ำ 
โดยรอบบ้านพรมสวรรค์  
หมู่ที่ 1 ความยาว 1,720 
เมตร   

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่

ท่วมขัง 

หมู่ที่ ๑ กองช่าง 

๓ รื้อทำความสะอาดและ
กำจัดสิ่งปฏิกูลภายใน
ร่องระบายน้ำ  บ้าน
สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะอาดลดมลภาวะ
ทางอากาศ ไม่มีน้ำ
เน่าเหม็นท่วมขัง 

บริเวณภายในรางระบายน้ำ 
โดยรอบบ้านสว่างอารมณ์  
หมู่ที่ 2 แบบฝาเปิดยาว 
1,870 เมตร  แบบมฝีาปิด
ยาว 800 เมตร   
 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะอาดลด

มลภาวะทาง
อากาศ ไม่มน้ีำ
เน่าเหม็นท่วมขัง 

หมู่ที่ ๒ กองช่าง 

๔ โครงการเพ่ิมขนาดหม้อ
แปลงไฟฟ้าเพ่ือขยาย
ระบบจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้มากข้ึน 
ตำบลพรมสวรรค ์

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ทุกหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
ตำบลพรมสวรรค์ จำนวน
ประมาณ  
30 หม้อ 

3,000,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง

ทั่วถึง 

หมู่ที่ ๒ กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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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) 

๕ โครงการติดตั ้งไฟฟ้า
ส ่องสว่างตามสนาม
กีฬาเยาวชน ตำบล
พรมสวรรค์ 

เพื ่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ ้ า ใช ้ ได ้ อย ่าง
ทั่วถึง 

ภายในตำบลพรมสวรรค์   
หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑  ตำบล
พรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

500,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง

ทั่วถึง 

หมูที่ ๓ กองช่าง 

๖ โครงการวางท่อ
ระบายน้ำลอดข้าม
ถนนลาดยางพร้อมรื้อ
ท่อเดิมออก 
บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๖  
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง 

บริเวณที่บ้านนางคำตัน   
บุตรกัณหา ทางออก 
บ้านนาสีนวล   
หมู่ที่ ๖  
ไปบ้านโคกกกม่วง 

50,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่

ท่วมขัง 

หมู่ที่ ๖ กองช่าง 

๗ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เพ่ือการเกษตร พร้อม
สายพาดดับและโคม
ไฟส่องสว่าง  
บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ ๘  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากทีบ่้านนายสมพร 
โคตุเคน สิ้นสุดที่นานายเกษม
สัน  สายสีแก้ว ความยาว  
1,000  เมตร 

500,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง

ทั่วถึง 

หมู่ที่ ๘ กองช่าง 

๘ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แบบท่อ คสล.ครึง่ซีก 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง 

เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายสมพงษ์   
นาเมืองรักษ์ สิ้นสุดที่บ้าน 
นายเกษมสัน  สายสีแก้ว   
ความยาว  240 เมตร 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่

ท่วมขัง 

หมู่ที่ ๙ กองช่าง 

๙ ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ขนาดกว้าง 0.60 x 
สูง 0.60 เมตร แบบมี
ฝาปิดไม่มีเหล็กฉาก 
บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง 

เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายวันชัย  
ภูเนตร สิ้นสุดที่บ้านนายชู  
สุดตะชา ความยาว  40 เมตร 

100,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่

ท่วมขัง 

หมู่ที่ ๘ กองช่าง 

 
 



-๗- 
 

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) 

๑๐ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แบบท่อ คสล.ครึง่ซีก 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ ๘ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง 

เริ่มต้นจากท่ีบ้านนายสมพงษ์ 
ไชยคำ สิ้นสุดที่บ้านนางเรียม 
ไชยสิทธ์ิ ความยาว  440 
เมตร 

300,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี

สะดวกน้ำไม่ท่วม
ขัง 

หมู่ที่ ๘ กองช่าง 

๑๑ รื้อทำความสะอาด
และกำจัดสิ่งปฏิกูล
ภายในร่องระบายน้ำ 
บ้านหนองหอย  
หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ำท่ี
สะอาดลดมลภาวะ
ทางอากาศ ไม่มีน้ำ
เน่าเหม็นท่วมขัง 
 

บริเวณภายในรางระบายน้ำ 
โดยรอบบ้านหนองหอย หมู่ที่ 
๘ แบบฝาเปิดยาว 350 เมตร  
แบบมีฝาปิดยาว 340 เมตร   

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะอาด
ลดมลภาวะทาง

อากาศ ไม่มีน้ำเน่า
เหม็นท่วมขัง 

หมู่ที่ ๘ กองช่าง 

๑๒ ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังเดิม โดย
เสริมลูกรงัใหม่  
บ้านสมสนุก  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขน
ย้ายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร และ
การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย 
 

มีผิวจราจรชนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 – 4.00 เมตร ความ
ยาว 650 เมตร เริ่มต้นจากท่ี
นานางสอน สะสม สิ้นสุดที่นา
นายสมพร  โคตุเคน 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนย้าย

ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร และการ

คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑๐ กองช่าง 

๑๓ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เพ่ือการเกษตร  
บ้านหนองน้ำแดง  
หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากท่ีนานางทองขาว 
พิมพ์บูลย์  สิ้นสุดที่บ้าน 
นายณรง ถาวรย่ิง  ความยาว 
400 เมตร 

200,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตร

อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ ๑๑ กองช่าง 

๑๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เพ่ือการเกษตร  
บ้านหนองน้ำแดง  
หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

เริ่มต้นจากที่หลังวัดป่าเจริญ
ธรรม ไปทางฝายน้ำล้น 
หมู่ที่ 9 สิ้นสุดที่นา 
นายสมจิตร วงค์จำเริญ  ความ
ยาว  1,000 เมตร 
 

500,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตร

อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ ๑๑ กองช่าง 
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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) 

๑๕ โครงการก ่อสร ้างบ่อ
บำบ ัดน ้ ำ เส ียภายใน
อาคารที่อยู่อาศัย 

เพ่ือให้ประชาชน และ
ชุมชนมีอากาศที่
บริสุทธ์ิ สะอาด ถูก
หลักอนามัย ลด
มลภาวะทางอากาศ 
ไม่มีน้ำเน่าเหม็น 
ท่วมขัง 

ก่อสร้างบ่อดักขยะ และ
บ่อดักไขมัน สำหรับ
สถานประกอบการ
ขนาดเล็ก  
หมู่ที่ ๗  
อบต.พรมสวรรค ์

50,000 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชน และ
ชุมชนมีอากาศที่
บริสุทธ์ิ สะอาด 
ถูกหลักอนามัย 
ลดมลภาวะทาง
อากาศ ไม่มีน้ำ
เน่าเหม็น  
ท่วมขัง 

หมู่ที่ ๗ กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส ท่อลอด
เหลี่ยม ชนิด ๓ ช่องทาง
น้ำ บ้านพรมสวรรค์  
หมู่ที่ ๑  

เพ่ือให้การสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

มีขนาดความกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ความสูง 
๑.๘๐ เมตร ความยาว 
๖.๐๐ เมตร พร้อมหูช้าง 
บริเวณลำห้วยแล้ง 
ตอนกลาง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

    

การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

การสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ ๑ กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำแบบท่อ คสล. 
ครึ่งซีก ขนาด ศก.๐.๔๐ 
เมตร พร้อมฝาปิดไม่มี
เหล็กฉาก  
บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือให้ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ีสะดวกน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

เริ่มต้นจากท่ีศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
สิ้นสุดที่บ้านนายสมัย 
คำทา ความยาว ๔๐๐ 
เมตร (ทั้งสองข้างทาง) 

๕00,000     การ
ดำเนินงาน
สำเร็จนาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ำท่ี
สะดวกน้ำไม่
ท่วมขัง 

หมู่ที่ ๙ กองช่าง 

รวม 12,700,000         
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
      3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง     

ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พฒันาที่สมดุลและยั่งยืน        
         2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

        2.2  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 25๗๐ 

๑. โครงการจัดทำ
ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือ
ใช้ใน
การเกษตร 

- เพ่ือช่วยลด
ต้นทุนในการผลิต
ให้เกษตรกร 

ภายในตำบล
พรมสวรรค ์
หมู่ที่๑-๑๑ 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ การดำเนินการ
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 

ช่วยลดต้นทุน
ให้กับเกษตรกร 

หมู่ที่ ๑ งานเกษตร/
สำนักปลัด 

แบบ ผ.02/๑ 



-๑๐- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
      3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เข้มแข็ง     

ง. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พฒันาที่สมดุลและยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

          ๒.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ 
จากชุมชน
ชนบทสู่สังคม
เมืองในอนาคต 

-เพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  
-เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
-ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
-เพ่ือเพ่ิมความ
เชื่อมั่นในการ
ป้องกันการก่อ
เหตุร้ายต่าง ๆ  
ยกระดับภาพลักษณ์
ด้านความปลอดภัย 
ฯลฯ 
 

-ติดต้ังโคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิตย์  

 -ติดต้ังระบบ
บริหารจัดการ
เทคโนโลยีระบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์มาช่วย
ในการบริหารงาน 

ฯลฯ 

16,590,000 16,590,000 16,590,000 16,590,000 16,590,000 การ
ดำเนินงา
นสำเร็จ

ตาม
เป้าหมาย 

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยเพ่ิม
มากข้ึน 
  

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./

หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง/
อบต.พรม
สวรรค ์

กองช่าง/ 
สำนักปลัด 

 

 
 
 
 
 

 
 

 แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่จะขอ

ประสาน ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒ โครงการขุด
เจาะบ่อ
บาดาล
พร้อมติดต้ัง
ระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
และระบบ
กระจายน้ำ 

1.เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนด้านการเกษตร 
ลดปัญหาภัยแล้ง และ
สร้างโอกาสในการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่
เพาะปลูกหลังฤดูการ
เก็บเกี่ยวข้าว 
2.เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทน
และส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานให้
ชุมชน 
3.เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การใช้พลังงานและ
ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 

สถานที่
ดำเนินการ 
ที่ดินภายใน  
ต.พรมสวรรค์  
อ.โพนทอง  
จ.ร้อยเอ็ด 
ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 –  
หมู่ที่ 11 

5,500,000 5,500,000 
 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ด้านการศึกษา 
1.ชาวนามีความรู้
การทำงานของ
ระบบสูบน้ำพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ฯลฯ    
ด้านเศรษฐกิจ 
1.ชาวนาสามารถลด
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน เช่น ค่าน้ำ 
ค่าไฟ และค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ฯลฯ
รวมถึงด้านสังคม
และชุมชน  ด้าน
วัฒนธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม  

กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน  
/หน่วยงานอื่นที่

เก่ียวข้อง 
/ อบต.พรมสวรรค ์

๓ โครงการขุด
เจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

เพ่ือให้มีน้ำใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค บรโิภค 
และการเกษตร 

สถานที่
ดำเนินการ 
ที่ดินภายใน  
ต.พรมสวรรค ์
อ.โพนทอง  
จ.ร้อยเอ็ด  
หมู่ที่ 1–  
หมู่ที่ 11 

5,500,000 5,500,000 
 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 การดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บรโิภค  
และการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน  
/หน่วยงานอื่นที่

เก่ียวข้อง 
/อบต.พรมสวรรค ์

 
 

 แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔ โครงการติดต้ัง
ระบบสูบน้ำด้วย
พลังงาน
แสงอาทิตย์
สำหรับประปา
หมู่บ้านเพ่ือลด
ค่ากระแสไฟฟ้า  

เพ่ือให้มีน้ำใช้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค 
บริโภค 

สถานที่ดำเนินการ 
ที่ดินภายใน  
ต.พรมสวรรค์  
อ.โพนทอง  
จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11 

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

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค 
บริโภค ตลอด
ทั้งปี 

กองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน  

/หน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้อง 

/ อบต.พรมสวรรค ์

๕ โครงการติดต้ัง
ระบบสูบน้ำ
พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ชนิด
ลากจูงเพ่ือ
การเกษตร  

เพ่ือให้มีน้ำใช้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

สถานที่ดำเนินการ 
ที่ดินภายใน  
ต.พรมสวรรค์  
อ.โพนทอง  
จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 –  
หมู่ที่ 11 

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

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

กองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน  

/หน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้อง 

/ อบต.พรมสวรรค ์

6 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง
บ้านนาสีนวล- 
บ้านสีเสียด 
ถนนทางหลวง
ท้องถ่ิน รหัส
สายทาง รอ.ถ
128-04 บ้าน
นาสีนวล หมู่ที่6 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ
เกษตรที่
สะดวกสบาย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร หนา 
0.15 เมตร เริ่มต้นจาก
บ้านนายสมพร  แสง
ปาก หมู่ที่ 6 สิ้นสุดที่
บ้านนางสุพรรณ ใจไทย  
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 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกสบาย 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./อบต.พรม

สวรรค ์

รวม 48,590,000 48,590,000 48,590,000 48,590,000 48,590,000    
 
 
 

 แบบ ผ.0๒/2 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน และสังคมใหเ้ข้มแข็ง   

5  รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป    

 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนาระบบ
หอกระจาย
ข่าวไร้สาย ใน
พ้ืนที่ตำบล
พรมสวรรค์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

-เพ่ือขยายขีด
ความสามารถใน
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากส่วน
ราชการให้กับ
ประชาชน 
-เพ่ือพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร  
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
-เพ่ือเพ่ิมช่องการ
แจ้งเตือนที่รวดเร็ว 
ฉับไว 
-เพ่ือเพ่ิมการเฝ้า
ระวังด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

-ติดต้ังระบบหอ
กระจายข่าวไร้สาย
อัจฉริยะ  

-ติดต้ังระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ไมโครโฟน เพ่ือใช้ใน
การกระจายข่าวไร้สาย 

-ติดต้ังระบบควบคุม
และสั่งการ 
กำหนดการใช้งาน 
เพ่ือใช้ในการกระจาย
ข่าวไร้สาย 

๗,๐๘๓,๖๒๐ ๗,๐๘๓,๖๒๐ ๗,๐๘๓,๖๒๐ ๗,๐๘๓,๖๒๐ ๗,๐๘๓,๖๒๐ การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 

สามารถสื่อสาร 
เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลกับ

ประชาชนได้
สะดวก รวดเร็ว

ข้ึน 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./หน่วยงาน
อืน่ที่เกี่ยวข้อง/
อบต.พรมสวรรค ์

กองช่าง/ 
สำนักปลัด 

 

 แบบ ผ.0๒/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
( KPI ) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการ
ส่งเสริม
เศรษฐกิจจาก
การท่องเท่ียว   
ในพ้ืนที่ตำบล
พรมสวรรค์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

-เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นใน
มาตรการป้องกัน
การก่อเหตุร้าย 
ยกระดับ
ภาพลักษณ์ด้าน
ความปลอดภัย 
 -เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวด้านต่าง 
ๆในพ้ืนที่ 
 -เพ่ือเพ่ิมการเฝ้า
ระวังด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
ฯลฯ 

-ติดต้ังโคมไฟระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์   

-ติดต้ังระบบควบคุม
กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ
และจอแสดงผล  

๕,๕๓๒,๐60 ๕,๕๓๒,๐60 ๕,๕๓๒,๐60 ๕,๕๓๒,๐60 ๕,๕๓๒,๐60 การ
ดำเนินงาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 

-ส่งเสริมและ
รองรับการ
ท่องเท่ียวต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ 
-สามารถรองรับ
การขยายตัวของ
เมือง 
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยเพ่ิม
มากข้ึน 

 

กรมส่งเสริมฯ/
อบจ./หน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง/
อบต.พรมสวรรค ์

กองช่าง/ 
สำนักปลัด 

 

รวม 
 
12,615,680 

 
12,615,680 

 
12,615,680 

 
12,615,680 

 
12,615,680 

   

 แบบ ผ.0๒/2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือ
แบบแขวน  ขนาด 18,๐๐๐ บีทียู 

จำนวน ๒ เครื่อง 

(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหิ่งหาย) 

54,400     กองการศึกษาฯ 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 

(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
พรมสวรรค์) 

24,900     กองการศึกษาฯ 

๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน  

จำนวน ๒ เครื่อง 

118,๐๐๐     สำนักปลัด 

รวม (บาท) 197,300      

 
 

           อนุมัติ             ไพทูรย์  เชื้ออุ่น 
 

                                  (นายไพทูรย์  เชื้ออุ่น) 
                                ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
                                 อนุมัติเมื่อ วันที่  25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แบบ ผ.03 


