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  สวนที่ 1 
บทนํา 

  “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณน้ัน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 27 กําหนดใหแผนดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณน้ัน และการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 1. วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินและสวนราชการภายในองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิเพ่ือควบคุมใหเกิดการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงานประจําปโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิ ประจําปงบประมาณ 256๓ 

  2. เพ่ือใหมีการประสานงานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงานและ
โครงการ 

  3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

  4. เพ่ือกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

  5. เพ่ือใหเปนกรอบในการติดตามการประเมินผล ใหทราบถึงผลสําเร็จในการแกไขปญหาและบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในทองถ่ิน 

 2. ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ เพ่ือควบคุมการดําเนินการ 
ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล ดังน้ันแผน
ดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทําดังน้ี 

  1. เปนแผนท่ีแยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนการดําเนินการ 
  2. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเรียบรอยแลว 
  3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน 
  4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 256๓   
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

  2. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ พิจารณารางแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 256๓ โดยใหปดประกาศภายใน 15 วันนับต้ังแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรับทราบโดยท่ัวกัน และตองปด
ประกาศอยางนอย 30 วัน 

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังน้ี 
 

                                                                                                                       อบต.สุขสวัสด์ิ                             
อบต.สุขสวัสด์ิ 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
จัดทําแผนพัฒนา อบต.           หนวยงานอ่ืน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
จัดทําแผนพัฒนา อบต. 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   เสนอรางแผนการดําเนินงาน 
จัดทําแผนพัฒนา อบต. 
 
คณะกรรมการพัฒนา อบต.   พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
 
 
                เสนอรางแผนฯ  ตอผูบริหารทองถ่ิน   
 
 
ผูบริหารทองถ่ิน     ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 
 
 
               ประกาศ 
 

4. ประโยชนในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปก 
ครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณน้ัน ๆ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอ่ืน และการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการ 
ดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน 
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โดยสามารถแยกความสําคัญไดดังน้ี 

  1. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 
  2. สามารถควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3. เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 
 4. แผนการดําเนินงานแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดของกิจการ งบประมาณและระยะเวลาท่ีชัดเจนทําใหประชาชน
ไดรับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีไดอยางชัดเจน สามารถแกไขปญหาและบรรเทาความเดือนรอยของประชาชนในทองถ่ิน
ไดอยางแทจริง 
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สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
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                                                                                                      แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตรและแนวทาง จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คดิเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน   

 

 
๒๗ 
๓ 

 
๒๗ 
๓ 

 
๒,๕๓๘,๒๐๐.- 
๒๑๖,๐๐๐.- 

 
๗.๗ 
๐.๐๖ 

 
กองชาง 

รวม ๓๐ ๓๐ ๒,๗๕๔,๒๐๐.- ๗.๗๖  
2. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๑ แผนการสงเสริมอาชีพแกประชาชน 
๒.๒แผนสงเสรมิการเกษตรและเกษตรอินทรีย 
๒.๓แผนงานการสังเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
๒.๔แผนงานกีฬาและนันทนาการ 
๒.๕แผนงานการศึกษาในระบบ 
๒.๖แผนงานสาธารสุข 

 
๑ 
๑ 
๖ 
 
๖ 
๖ 
๔ 

 

 
๑ 
๑ 
๖ 
 
๖ 
๖ 
๔ 
 

 
๑๐,๐๐๐.- 
๑๐,๐๐๐.- 

๑๐,๘๘๘,๘๐๐.- 
 

๓๓๕,๐๐๐.- 
๒,๘๒๐,๐๐๐.- 
๒๖๕,๐๐๐.- 

 
๐.๐๓ 
๐.๐๓ 
๓๓.๐๙ 

 
๑.๐๒ 
๘.๕๗ 
๐.๘๑ 

 
สํานักงานปลัด 

รวม ๒๔ ๒๔ ๑๔,๓๒๘,๘๐๐.- ๔๓.๕๕  
3.การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบ
เรียบรอย 
๓.๑ แผนงานการสงเสริมประชาธิปไตย การปองกัน
สาธารณภัย ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 

 
 
 
๙ 

 
 
 
๙ 

 
 
 

๑๐๑,๐๐๐.- 

 
 
 

0.๓๑ 

 
สํานักงานปลัด 

รวม ๙ ๙ ๑๐๑,๐๐๐.- 0.๓๑  
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ยุทธศาสตรและแนวทาง จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

๔.การพัฒนาดานการบริหารจัดการธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
๔.๑ แผนงานการสรางจิตสํานึก ตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
๔ 

 
๔ 

 
14,207,000 

 
๔๓.๑๘ 

 
สํานักงานปลัด 

รวม 4 4 14,207,000 ๔๓.๑๘  
๕.ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
๕.๑แผนงานสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภมิูปญญาทองถ่ิน 

 
 
๕ 

 
 
๕ 

 
 

๑๗๔,๐๐๐.- 

 
 

๐.๕๓ 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม ๕ ๕ ๑๗๔,๐๐๐.- ๐.๕๓ - 
๖.การบริการการจัดการและบริการประชาชน 
๖.๑ แผนงานอาคารสถานท่ีวัสดุอุปกรณของ
หนวยงาน 
๖.๒แผนงานการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
๖.๓ แผนใหงานการสงใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หนวยงานและการมีสวนรวมของประชาชน 
๖.๔ แผนงานดานการจัดเก็บรายได 

 
 

๑๑ 
๕ 
 
๒ 
๑ 

 
 

๑๑ 
๕ 
 
๒ 
๑ 

 
 

๘๘๙,๐๐๐.- 
๓๐๕,๐๐๐.- 

 
๑๐,๐๐๐.- 
๓๐,๐๐๐.- 

 
 

๒.๗๐ 
๐.๙๓ 

 
๐.๐๓ 
๐.๐๙ 

 
 

กองชาง/สํานักงานปลัด 

รวม ๑๙ ๑๙ ๑,๒๓๔,๐๐๐.- ๓.๗๕  

ประเภทครุภณัฑ ๙ ๙ ๑๐๕,๕๐๐.- ๐.๓๒ กองคลัง 

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๐ 100 ๓๒,๙๐๔,๕๐๐.- 100 - 
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แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

 1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
จากบานนายพรมมา-ส่ีแยกทางไปสลัก
ได 

- ปริมาณงานกวาง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๑๐๔ ม.ขนาดบอพัก 
๐.๖x๐.๖x๐.๑๐ จํานวน 
๑๐ บอและฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด ๐.๕๐x ๐.๕๐ ม. 
จํานวน ๑๐ ฝา และวางทอ 
คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.
จํานวน ๙๘ ทอน และคืนผิว
จราจร ๕๘.๘๐ ตร.ม. 

๑๓๐,๒๐๐.- บานสลักได ม.๖ กองชาง             

๒. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน
สุขสวัสด์ิเลียคลองอิสานเขียว-ถนน
พยุห/ขุนหาญ เขตตําบลปราสาทเยอ 

-กวาง ๔.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม. ยาว ๔๓ ม. หรือ
ปริมาณ คสล.ไมนอยกวา 
๑๗๒ ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐.- บานสุขสวัสด์ิ 
 ม.๑๑ 

 
กองชาง 

            

๓. โครงการกอสรางถนน คสล.จากบาน
จังเอิญ-ถนนโพนปลัด/เขวา 

-กวาง ๔.๐๐ ยาว  ๘๔ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๓๓๖ ตร.
ม. 
 

๒๐๐,๐๐๐.- ถนนสายบาน
จังเอิญ-ถนนโพน
ปลัด/เขวา 

กองชาง             



8 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน
นายเส่ียน- บานนางสําเนียง นัยเนตร 

- กวาง ๓.๐๐ ยาว  ๓๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๙๐ ตร.ม. 

๕๓,๐๐๐.- บานโพนปลัด ม.๑ กองชาง             

๕. โครงการกอสรางถนน คสล.จากส่ีแยก
คุมบานหนองอิตู – บานหนองไผ ม.๗ 

- กวาง ๕.๐๐ ยาว  ๓๙ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๑๙๕ตร.ม. 

๑๑๓,๐๐๐.- บานอาลัยหมูท่ี ๗ กองชาง             

๖. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
บานหนองยาว หมูท่ี ๙ ซอยบานนอย
จากบานนางดวน-บานนายวสันต 

- กวาง ๓.๐๐ ยาว  ๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๑๕๐ตร.ม. 

๘๘,๐๐๐.- บานหนองยาว  
ม. ๙ 

กองชาง             

๗. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
บานพะแวะเหนือ ซอยสระหนองคู 

- กวาง ๓.๐๐ ยาว  ๕๖ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๑๖๘ตร.ม. 

๙๙,๐๐๐.- บานพะแวะเหนือ 
ม. ๑๒ 

กองชาง             

๘. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
บานหนองยาว รอบบานนอยจากบาน
นายคําผิว-บานนายคําสิงห 

- กวาง ๓.๕๐ ยาว  ๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๑๗๕ตร.ม. 

๑๑๒,๐๐๐.- บานหนองยาว  
ม. ๙ 

กองชาง             

๙. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
บานหนองอิไทยซอยแยกคุมทุงลุยลาย 

- กวาง ๓.๐๐ ยาว  ๔๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๑๓๕ตร.ม. 

๗๙,๐๐๐.- บานหนองอิไทย กองชาง             

๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน
แขม-ถนนโพนปลัด/หนองอิไทย 

กวาง ๔.๐๐ ยาว  ๔๓ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๑๗๒ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐.- ถนน สายบาน
แขม-ถนนโพน
ปลัด/หนองอิไทย 

กองชาง             

๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน
ระหาร ม.ท่ี๑๐ –บานสลักได ม. ๖ 
(ตอโครงการเดิม) 

กวาง ๔.๐๐ ยาว  ๑๓.๕๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาณ คสล.ไมนอยกวา  
๕๔ ตร.ม. 

๓๑,๐๐๐.- ถนนสายบานระ
หาร–บานสลักได  

กองชาง             

 



9 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๒ โครงการกอสรางถนน บานสลักได –
บานสะแก ม.๖ (ตอโครงการเดิม) 

กวาง ๔.๐๐ ยาว ๘๔ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา  ๓๓๖    
ตร.ม. 
 

๒๐๐,๐๐๐.- ถนน บานสลักได 
–บานสะแก ม.๖ 

กองชาง             

๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
ภายในหมูบานหนองอิไทย หมูท่ี ๔ 

กวาง ๕.๐๐ ยาว ๓๙ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา  ๒๐๘.๕๐    
ตร.ม. 
 

 

๑๒๔,๐๐๐.- บานหนองอิไทย 
ม.๔ 

กองชาง             

๑๔ โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน
พะแวะใต-บานคูสิแจ 

กวาง ๔.๐๐ ยาว ๓๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา  ๑๒๐    
ตร.ม. 
 

๗๐,๐๐๐.- ถนน สายบานพะ
แวะใต-บานคูสิแจ 

กองชาง             

๑๕ โครงการกอสรางถนนดินสาย
ตะวันออกบานหวย-ปาชาบานหนองอิ
ไทย 

(ชวงท่ี๑) กวาง ๒ เมตร ยาว 
๕๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร
(ชวงท่ี๒) กวาง ๔ เมตร ยาว 
๕๓ เมตร ถมสูง ๑.๒๐ 
เมตร (ชวงท่ี ๓) กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๙๓ เมตร สูง ๑ 
เมตร  
 

๑๕๒,๐๐๐.- บานหวย หมูท่ี ๕ กองชาง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๖ โครงการกอสรางรองระบายนํ้า(คสล.)
ภายในคุมหนองยาโมง 

- ปริมาณงานกวาง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๘๒ ม.ขนาดบอพัก 
๐.๖x๐.๖x๐.๑๐ จํานวน ๘ 
บอและฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด ๐.๕๐x ๐.๕๐ ม. 
จํานวน ๘ ฝา และวางทอ 
คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.
จํานวน ๗๗ ทอน และคืนผิว
จราจร ๔๖.๓๒ ตร.ม. 

๑๐๑,๗๐๐.- บานอาลัย คุม
หนองยาโมง      
ม.ท่ี ๗ 

กองชาง             

๑๗ โครงการกอสรางรองระบายนํ้า(คสล.)
ภายในหมูบานเขวา ถนนกลางหมูบาน 
หมูท่ี ๒ 

- ปริมาณงานกวาง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๘๐ ม.ขนาดบอพัก 
๐.๖x๐.๖x๐.๑๐ จํานวน ๘ 
บอและฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด ๐.๕๐x ๐.๕๐ ม. 
จํานวน ๘ ฝา และวางทอ 
คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.
จํานวน ๗๕ ทอน และคืนผิว
จราจร ๔๕.๑๒ ตร.ม. 

๑๐๑,๔๐๐.- ภายในหมูบาน   
เขวา ถนนกลาง
หมูบาน หมูท่ี ๒ 

กองชาง             

๑๘ โครงการกอสรางรองระบายนํ้า(คสล.)
ภายในหมูบานพะแวะเหนือ ซอยรอบ
หมูบาน หมูท่ี ๑๒  

ปริมาณงานกวาง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๘๒ ม.ขนาดบอพัก 
๐.๖x๐.๖x๐.๑๐ จํานวน ๘ 
บอและฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด ๐.๕๐x ๐.๕๐ ม. 
จํานวน ๘ ฝา และวางทอ 
คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.
จํานวน ๗๗ ทอน และคืนผิว
จราจร ๔๖.๓๒ ตร.ม. 

๑๐๑,๗๐๐.- ภายในหมูบานพะ
แวะเหนือ ซอย
รอบหมูบาน 
 หมูท่ี ๑๒ 

กองชาง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๙ โครงการกอสรางรองระบายนํ้า(คสล.)
ภายในบานหวย หมูท่ี ๕ 

วางทอ คสล.ขนาด ๐.๖x
๑.๐ ม. จํานวน ๓๕ ทอนละ
งานเทคอนกรีตหยาบ 
จํานวน ๑.๐๕ ลบ.ม. 

๔๙,๑๐๐ ภายในบานหวย 
หมูท่ี ๕ 

กองชาง             

๒๐ โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จ(รั้ว
คาวบอย) หนาหมูบานระหาร ถนน
หนองแคน/จันลม 

สูง ๑.๒๐ ม. ยาว ๑๑๓ ม. 
และติดปายโครงการ 
จํานวน ๑ ปาย 

๑๖๙,๐๐๐.- หนาหมูบานระ
หาร ถนนหนอง
แคน/จันลม 

กองชาง             

๒๑ โครงการวางทอ คสล. พรอมพ้ืน
คอนกรีตภายในหมูบานโพนปลัด
บริเวณส่ีแยกบานนางพุฒและสามแยก
บริเวณบานนางสมคิด หมูท่ี ๑ 

ปริมาณกวาง ๐.๖๐x๑.๐ ม. 
ยาว ๑๑.๐ ม. วางทอ คสล. 
ขนาดกวาง ๐.๔x ๑.๐ ม. 
จํานวน ๑๑ ทอนและคืน
ปริมาณงานผิวจราจร
คอนกรีต จํานวน ๓.๖๐ ม. 

๑๓,๑๐๐.- บานโพนปลัด ม.๑ กองชาง             

๒๒ โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
รองจังเอิญดานทิศตะวันตกจากแยก
ถนนสายโพนปลัด/เขวา-เขตตําบล
ปราสาทเยอ 

กวาง ๓.๐ ม. ยาว ๓๒๘ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาณ
งานหินคลุกไมนอยกวา 
๙๘.๔๐ ลบ.ม.และติดต้ัง
ปายโครงการ ๑ ปาย 

๑๓๓,๐๐๐.- แยกถนนสายโพน
ปลัด/เขวา-เขต
ตําบลปราสาทเยอ 

กองชาง             

๒๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายประปาบานเขวา-เขตตําบล
ปราสาทเยอ 

กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๔๒.๐ 
ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือหรือ
มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 
๗๒.๖๐ ลบ.ม. 

๙๘,๐๐๐.- ถนนสายประปา
บานเขวา-เขต
ตําบลปราสาทเยอ 

กองชาง             

๒๔ โครงการกอสรางเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรจากฟารมปลานางหนูปด-ท่ี
นานายปญญา โพนปลัด 

ตามแปลนของการไฟฟา
อําเภอขุนหาญ 

๖๒,๐๐๐.- ฟารมปลานางหนู
ปด-ท่ีนานาย
ปญญา โพนปลัด 

การไฟฟาอําเภอ
ขุนหาญ 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๕ โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟาบาน
ระหารจาก ๒ เฟส เปน 3 เฟสพรอม
ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา ๓ เฟส จํานวน 
๑ ลูก 

ขยายเขตจําหนายไฟฟาบาน
ระหารจาก ๒ เฟส เปน 3 
เฟสพรอมติดต้ังหมอแปลง
ไฟฟา ๓ เฟส จํานวน ๑ ลูก 

๒๐๐,๐๐๐.- บานระหาร หมูท่ี 
๑๐ 

การไฟฟาอําเภอ
ขุนหาญ 

            

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรแยกบานหนองอิไทย/หนอง
ยาว-หลังท่ีทําการ อบต.สุขสวัสด์ิ 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรแยกบานหนองอิ
ไทย/หนองยาว-หลังท่ีทํา
การ อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖๕,๐๐๐.- แยกบานหนองอิ
ไทย/หนองยาว-
หลังท่ีทําการ 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

การไฟฟาอําเภอ
ขุนหาญ 

            

๒๗ โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเขวา 
หมูท่ี ๒ 

บอบาดาลขนาดกวาง ๖ น้ิว 
ความลึกบอ ๐.๕๐-๔๒ ม.
ทอกรุ PVC ๖ น้ิว  

๓๐,๐๐๐.- ประปาบานเขวา 
หมูท่ี ๒ 

กองชาง             

๒๘ โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานพะ
แวะเหนือ หมูท่ี ๑๒ 

บอบาดาลขนาดกวาง ๖ น้ิว 
ความลึกบอ ๐.๕๐-๔๒ ม.
ทอกรุ PVC ๖ น้ิว 

๓๐,๐๐๐.- ประปาบานเขวา 
หมูท่ี ๑๒ 

กองชาง             

๒๙ โครงการขุดเจาะบอบาดาล  
บานสลักได หมูท่ี ๖ 

บอบาดาลขนาดกวาง ๖ น้ิว 
ความลึกบอ ๐.๕๐-๔๒ ม.
ทอกรุ PVC ๖ น้ิว 

๓๐,๐๐๐.- ประปาบานเขวา 
หมูท่ี ๑๒ 

กองชาง             

๓๐ โครงการขุดเจาะบอบาดาล บาน
หนองอิไทย หมูท่ี ๔ 

บอบาดาลขนาดกวาง ๖ น้ิว 
ความลึกบอ ๐.๕๐-๔๒ ม.
ทอกรุ PVC ๖ น้ิว 

๓๐,๐๐๐.- ประปาบานเขวา 
หมูท่ี ๑๒ 

กองชาง             
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2. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๑ แผนการสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓๑ โครงการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง) 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

 
 
 
2. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 

๒.๒ แผนการสงเสริมการเกษตรและเกษตรอินทรีย 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓๒ โครงการอบรมสงเสรมิเกษตรกรปลูก
ปุยพืชสดเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการอบรมสงเสรมิ
เกษตรกรปลูกปุยพืชสดเพ่ือ
เพ่ิมความอุดมสมบูรณของ
ดิน 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             
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๒. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๓ แผนการดานการสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓๓ โครงการฝกอบรมพัฒนาบทบาทสตรี 
ผูดอยโอกาสและครอบครัวไทย
หางไกลความรุนแรง 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการฝกอบรมพัฒนา
บทบาทสตรี ผูดอยโอกาส
และครอบครวัไทยหางไกล
ความรุนแรง 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๓๔ โครงการฝกอบรมหวงใยและใสใจ
ผูสูงอายุ 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการฝกอบรมหวงใย
และใสใจผูสูงอายุ 

๓๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๓๕ โครงการฝกอบรมผูนํากิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการฝกอบรมผูนํา
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสุขสวัสด์ิ 

๒๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓๖ โครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ(เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ) 

เพ่ือจายโครงการสราง
หลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ(เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ) 

๗,๙๒๔,๘๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๓๗ โครงการเสรมิสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ
(เบ้ียความพิการ) 

เพ่ือจายโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกคน
พิการหรือทุพพลภาพ 

๒,๘๘๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๓๘ โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
สงเคราะหผูติดเช้ือภมิูคุมกันบกพรอง
(HIV) 

เพ่ือจายโครงการสนับสนุน
เบ้ียยังชีพสงเคราะหผูติดเช้ือ
ภูมิคุมกันบกพรอง(HIV) 

๒๔,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             
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๒. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๔ แผนงานดานการกีฬา และนันทนาการ  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓๙ โครงการแขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสด์ิ 
ครั้งท่ี ๒๓ 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ
แขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสด์ิ 
ครั้งท่ี ๒๓ 

๑๐๐,๐๐๐.- องคการบริหาร
สวนตําบลสุข
สวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๐ โครงการแขงขันกีฬาสําหรับนักเรยีน
กอนปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใชจายโครงการแขงขัน
กีฬาสําหรับนักเรียนกอน
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕,๐๐๐.- องคการบริหาร
สวนตําบลสุข
สวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๑ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือใชจายโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ 

๓๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๒ โครงการฝกอบรมทักษะกีฬาตานยา
เสพติด 

เพ่ือใชจายโครงการฝกอบรม
ทักษะกีฬาตานยาเสพติด 

๓๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๓ โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา 

เพ่ือใชจายโครงการสงเสริม
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา 

๒๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๔ โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุน
การเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา
แหงชาติครั้งท่ี ๔๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) “ศรี
สะเกษเกมส”และการแขงขันกีฬาคน
พิการแหงชาติครั้งท่ี ๓๗ (พ.ศ.๒๕๖๔) 
นครลําดวนเกมส 

เพ่ืออุดหนุนตามโครงการ
ขอรับงบประมาณอุดหนุนการ
เปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬาแหงชาติคร้ังท่ี ๔๗ (พ.ศ.
๒๕๖๓) “ศรีสะเกษเกมส”
และการแขงขันกีฬาคนพิการ
แหงชาติคร้ังท่ี ๓๗ (พ.ศ.
๒๕๖๔) นครลําดวนเกมส 

๑๕๐,๐๐๐.- จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ 
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๒. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๕ แผนงานดานการศึกษาในระบบ  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔๕ โครงการจัดนิทัศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

เพ่ือใชจายโครงการจัดนิทัศ
การแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

๕,๐๐๐.- องคการบริหาร
สวนตําบลสุข
สวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๖ โครงการพัฒนาการบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใชจายโครงการ
พัฒนาการบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒๐,๐๐๐.- สถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีตําบลสุข
สวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๗ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือใชจายโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 

๖๘๑,๘๐๐.- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุข
สวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใชจายโครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตตําบลสุขสวัสด์ิ 

๗๑๗,๖๐๐.- โรงเรียนในเขต
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๙ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาและคุณภาพผูเรียน๕กลุมสาระ
หลักของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
สุขสวัสด์ิ ๖ แหง 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาและคุณภาพผูเรียน๕
กลุมสาระหลักของโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ี อบต. สุขสวัสด์ิ 
๖ แหง 

๓๐๐,๐๐๐.- โรงเรียนในเขต
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๕๐ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหกับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลสุข
สวัสด์ิ 

เพ่ือใชจายโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหกับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

๑,๑๖๐,๐๐๐.- โรงเรียนในเขต
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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๒. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๖ แผนงานดานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕๑ โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพ่ือใชจายโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

๒๔๐,๐๐๐.- หมูบานท้ัง๑๒หมู
บาน 

สํานักงานปลัด             

๕๒ โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขหวัดใหญ๒๐๐๙/โรคไขหวัดนก/โรค
ฉ่ีหนู/โรคไขเลือดออก 

เพ่ือใชจายโครงการควบคุม
และปองกันโรคไขหวัดใหญ
๒๐๐๙/โรคไขหวัดนก/โรคฉ่ี
หนู/โรคไขเลือดออก 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๕๓ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือใชจายโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๕๔ โครงกากําจัดขยะมูลฝอย”Big 
cleaning day เก็บขยะ ทําความ
สะอาดใหบานเรานาอยู” 

เพ่ือใชจายโครงกากําจัดขยะ
มูลฝอย”Big cleaning day 
เก็บขยะ ทําความสะอาดให
บานเรานาอยู” 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             
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๓. การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑ แผนงานสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันสาธรณภัย ความสงบเรียบรอยและความปลอดภยั  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕๕ โครงการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวม
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดต้ัง
ศูนยปฏิบัติการรวม
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ ปกครองอําเภอ
ไพรบึง 

            

๕๖ โครงการอุดหนุนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอําเภอไพรบึง 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
อุดหนุนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดอําเภอ
ไพรบึง 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ อําเภอไพรบึง             

๕๗ โครงการอุดหนุนศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
อุดหนุนศูนยตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด จังหวัดศรี
สะเกษ 

๕,๐๐๐.- จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

            

๕๘ โครงการดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

เพ่ือใชจายโครงการ
ดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด             

๕๙ โครงการดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต 

เพ่ือใชจายโครงการ
ดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด             
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๓. การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑ แผนงานสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันสาธรณภัย ความสงบเรียบรอยและความปลอดภยั  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๐ โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
 

เพ่ือใชจายโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด             

๖๑ โครงการฝกอบรมปองกันอัคคีภยัใน
สถานศึกษา 

เพ่ือใชจายโครงการฝกอบรม
ปองกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด             

๖๒ โครงการฝกอบรมและทบทวนการ
ปองกันภัยใหกับ อปพร. 

เพ่ือใชจายโครงการฝกอบรม
และทบทวนการปองกันภัย
ใหกับ อปพร. 

๑๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด             

๖๓ โครงการอาสาสมัครปองกันภัย
อุบัติเหตุจราจร 

เพ่ือใชจายโครงการ
อาสาสมัครปองกันภัย
อุบัติเหตุจราจร 

๖,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด             
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๔. ดานการบริหารจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๔.๑ แผนงานการสรางจิสํานึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๔ โครงการประชาสัมพันธใหความรู 
ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวม
ในการกําจัดขยะมูลฝอย 

เพ่ือใชจายโครงการ
ประชาสัมพันธใหความรู 
ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมี
สวนรวมในการกําจัดขยะมูล
ฝอย 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด             

๖๕ โครงการจิตอาสาปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอาสา สรางปารักษนํ้า 

เพ่ือใชจายโครงการจิตอาสา
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จิต
อาสา สรางปารักษนํ้า 
 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด             

๖๖ โครงการแหลงนํ้าสะอาด ปลอดจาก
ผักตบชวาและวัชพืช 

เพ่ือใชจายโครงการแหลงนํ้า
สะอาด ปลอดจากผักตบชวา
และวัชพืช 
 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด             

๖๗ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

เพ่ือใชจายโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด             
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๕.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมิูปญญาทองถ่ิน 
๕.๑ แผนงานการการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมิูปญญาทองถ่ิน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๘ โครงการราชพิธี รัฐพิธี เพ่ืออุดหนุนโครงการราชพิธี 
รัฐพิธี 

๕๔,๐๐๐.- อําเภอไพรบึง อําเภอไพรบึง             

๖๙ โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เพ่ือใชจายโครงการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๒๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๗๐ โครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพ่ือใชจายโครงการพรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

๖๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๗๑ โครงการฝกอบรมธรรมะสําหรับ
ประชาชนตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใชจายโครงการฝกอบรม
ธรรมะสําหรับประชาชน
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

๒๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๗๒ โครงการสงเสริมประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ิน 

เพ่ือใชจายโครงการสงเสริม
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ิน 

๒๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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๖.การบรกิารจัดการและบริการประชาชน 
  ๖.๑ แผนงานอาคารสถานท่ีวัสดุอุปกรณของหนวยงาน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗๓ โครงการปรับปรุงหองนํ้าและหอง
อาบนํ้าพรอมประปาประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  สุขสวัสด์ิ 

- เพ่ือปรับปรุงหองนํ้าและ
หองอาบนํ้าพรอมประปา
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓๐,๐๐๐.- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุข
สวัสด์ิ 

กองชาง             

๗๔
. 

โครงการปรับปรุงหองนํ้าหองประชุม 
อบต.สุขสวัสด์ิ 
 

-เพ่ือปรับปรุงหองนํ้าหอง
ประชุม อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๐๐,๐๐๐.- หองนํ้า อบต.สุข
สวัสด์ิ 

กองชาง             

๗๕ โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 

-เพ่ือปรบัปรุงอาคารท่ีทํา
การองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

๑๐๐,๐๐๐.- อาคารสํานักงาน
อบต.สุขสวัสด์ิ 

กองชาง             

๗๖ โครงการปรับปรุงอาคารหองนํ้า
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 หมูท่ี ๗ 

-เพ่ือปรับปรุงอาคารหองนํ้า
องคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสด์ิ หมูท่ี ๗ 

๑๕๐,๐๐๐.- อาคารหองนํ้า
องคการบริหาร
สวนตําบลสุข
สวัสด์ิ 

กองชาง             

๗๗ โครงการกอสรางตาขายลูกกรงแบบ
เหล็ก ก้ันบอลกานหลังประตูท้ัง ๒ 
ดาน 

สูง ๖ ม. ยาว ๑๘ ม. จํานวน 
๒ จุด 

๕๐,๐๐๐.- สนามฟุตบอล
องคการบริหาร
สวนตําบลสุข
สวัสด์ิ 

กองชาง             

๗๘ โครงการกอสรางทางเดินลาด,หองนํ้า,
ปายประชาสัมพันธ,ท่ีจอดรถและ
บริการขอมูลสําหรับผูพิการและ
สูงอายุ 

กวาง๑.๒ ม.ยาว ๘ ม. 
พรอมราวสแตนเลส จํานวน 
๑ จุด 

๓๐,๐๐๐.- องคการบริหาร
สวนตําบลสุข
สวัสด์ิ 

กองชาง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗๙ โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ
(โครงเหล็ก) อบต.สุขสวัสด์ิ 

กวาง ๔ ม. ยาว ๗.๒๐ ม. ๓๙,๐๐๐.- บริเวณส่ีแยก
โรงเรียนบานโพน

ปลัด 

กองชาง             

๘๐ โครงการโครงการกอสรางรั้วเหล็กรอบ
สนาม  

สูง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒๘๔ ม. ๒๐๐,๐๐๐.- สนามฟุตบอล 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

กองชาง             

๘๑ โครงการทําธงสีหมูบานพรอมกระถาง
คบเพลิงและสกอรบอรด 

สรางฐานเสาธงสีหมูบาน 
จํานวน ๑๒ ตน กระถางคบ
เพลิง ๑ จุดและสกอรบอรด
จํานวน ๑ อัน ปริมาณงาน
กาง ๓x๑๕ ม. 

๕๐,๐๐๐.- สนามฟุตบอล 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

กองชาง             

๘๒ โครงการปรับปรุงภมิูทัศนบริเวณ
หนาท่ีทําการองคการบรหิารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

ปริมาณงาน กวาง ๘.๕๐ ม. 
ยาว ๑๒๙ ม. มีรายละเอียด
ถมดิน ๒๕๘ ลบ.ม. งาน
ปลูกหญา ๑,๐๙๖ ตร.ม.งาน
ปลูกไมดอก/ไมประดับ 

๘๐,๐๐๐.- บริเวณหนาท่ีทํา
การองคการ

บริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ 

กองชาง             

๘๓ โครงการวางระบบนํ้าเพ่ือรดนํ้าสนาม
หญา 

ยาว ๓๖๖ ม. พรอมอุปกรณ
รดนํ้า 

๖๐,๐๐๐.- สนามฟุตบอล 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

กองชาง             
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๖.การบรกิารจัดการและบริการประชาชน 
  ๖.๒ ดานการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลกร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘๔ โครงการปกปองสถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ 

เพ่ือใชจายโครงการปกปอง
สถาบันและความสามัคคี
ของคนในชาติ 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๘๕ โครงการฝกอบรมสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกท่ีดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมาฉันท 

เพ่ือใชจายโครงการฝกอบรม
สรางทัศนคติและจิตสํานึกท่ี
ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมาฉันท 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๘๖ โครงการเลือกต้ังผูบริหาร/สมาชิก 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใชจายโครงการเลือกต้ัง
ผูบริหาร/สมาชิก องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

๒๕๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๘๗ โครงการ อบต. เคล่ือนท่ี เพ่ือใชจายโครงการ อบต.
เคล่ือนท่ี 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๘๘ โครงการอบรมสมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของคณะผูบริหาร 
สมาชิก อบต. และพนักงานสวนตําบล 

เพ่ือใชจายโครงการอบรมสม
นาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะผูบริหาร สมาชิก อบต. 
และพนักงานสวนตําบล 

๓๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             
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๖.การบรกิารจัดการและบริการประชาชน 
  ๖.๓ ดานการสงเสริมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับหนวยงานและการมีสวนรวมของประชาชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘๙ โครงการแขงขันกีฬา นันทนาการ เพ่ือ
สรางความรูรักสามัคคีของประชาชน
ในตําบล 

เพ่ือใชจายโครงการแขงขัน
กีฬา นันทนาการ เพ่ือสราง
ความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในตําบล 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

๙๐ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนและการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

เพ่ือใชจายโครงการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด             

 

๖.การบรกิารจัดการและบริการประชาชน 
  ๖.๔ ดานการจัดเก็บรายไดของ อบต. 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือใชจายโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

๓๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ กองคลัง             
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แบบผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีด่ําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสขุสวสัดิ ์อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

1. ประเภทบัญชีครุภัณฑ 
  - แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการจัดซ้ือเกาอ้ี ประจําสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสด์ิ 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี 
ประจําสํานักงาน 

๙,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง             

๒. โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติก
สํานักงาน อบต.สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี
พลาสติกสํานักงาน  
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓๐,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง             

๓ โครงการจัดซ้ือผาคลุมเกาอ้ี เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือผาคลุม
เกาอ้ี 

๘,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง             

๔ โครงการจัดซ้ือผาคลุมโตะสําเร็จรปู  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือผาคลุม
โตะสําเร็จรูป จํานวน ๒๐ 
ผืน 

๑๕,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง             

๕ โครงการจัดซ้ืออุปกรณอานบัตร
อเนกประสงค 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
อุปกรณอานบัตร
อเนกประสงค 

๓,๕๐๐.- สํานักงาน กองคลัง             

๖ โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร 
ชนิด LED ขาวดํา (Multifunction) 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ
เลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 
(Multifunction)จํานวน ๑ 
เคร่ือง 

๙,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 25๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี
ทํางาน 

๖,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง             

๘ โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน ประจํากอง
การศึกษา อบต.สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะ
ทํางาน ประจํากอง
การศึกษา อบต.สุขสวัสด์ิ 

๘,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง             

๙ โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงาน 

เพ่ือใชจายเปนคาจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงาน 

๑๗,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


