
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

แกไขหรือเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
  

   องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
                                      อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 



คํานํา 
 

  กระทรวงมหาดไทย ไดแจงขอซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่นมีระยะเวลาสี่ป เพื่อใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่มีระยะเวลาสี่ป 
  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หมายรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ประกอบดวยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดทบทวนและเพิ่มเติม โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทบทวน 
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหเปนปจจุบัน เพื่อการนําไปเปนกรอบและแนวทางในการขอ
งบประมาณ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) แตการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร เพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  และบางโครงการที่บรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดั้งนั้นองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์  จึงตองมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) แกไขหรือ
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ ตอไป 
 
          

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
                   พฤษภาคม  256๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง          หนา 
 
สวนที่ ๑ บทนํา           ๑ 
สวนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงสรางตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    ๓ 
สวนที่ ๓ บัญชโีครงสรางพัฒนาทองถิ่น (แบบ ผ. ๐๑)      ๔ 
สวนที่ ๔ บัญชีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (แบบ ผ. ๐๒)     ๓๖ 
สวนที่ ๕ บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด (แบบ ผ. ๐๓)  ๓๗ 
สวนที่ ๖ บัญชีสรุปครุภัณฑ        ๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ ๑ บทนํา 
 

เหตุผลและความจําเปนหลักการ 
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) 

แกไขหรือเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อกําหนดทิศทาง
และเปาหมายในการพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการศักยภาพของแตละทองถิ่นและ
สอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และการพัฒนาประเทศ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ที่มีเปาหมายภายใน ๕ ป 
เพื่อใหการดําเนินการใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ให
ยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย 
  องคการบริหารส วนตํ าบลสุ ขสวั สดิ์  ได ดํ า เนินการจัดทํ าแผนพัฒนาทองถิ่ นสี่ ป               
(พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) แตการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารและนโยบายของผูวาราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  ซึ่งยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไมไดบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) แกไข
หรือเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) และมีบางโครงการที่ยังไมสอดคลองกับการดําเนินงานจึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4) แกไขหรือเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 ขอ ๒๒  เพื่อประโยชนของประชาชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปได โดยใหดําเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น  

2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปทีแ่กไขหรือเพิ่มเติม 

  เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงสร้างตามแผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

(แก้ไขหรือเพิ�มเติม ฉบับที� ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
 

 
บัญชีสรุปโครงสรางตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

แกไขหรือเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
องคการบริหารสวนตําบลสขุสวสัดิ ์

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม ๔ ป 

แผนงานเดิม แกไขหรือเพิ่มเติม แผนงานเดิม แกไขหรือเพิ่มเติม แผนงานเดิม แกไขหรือเพิ่มเติม แผนงานเดิม แกไขหรือเพิ่มเติม แผนงานเดิม แกไขหรือเพิ่มเติม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.)ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

๔๑ 
 

๑๑ 

 
 

๒๒,๗๘๘,๙๐๐ 

 
๑,๘๘๑,๐๐๐ 

 
 
๑ 
 
- 

 
 

๑๙๒,๐๐๐ 
 
- 

 
 

๓๓ 
 

๑๐ 

 
 

๕,๒๘๖,๙๖๐ 
 

๒,๔๘๑,๐๐๐ 

 
 

๔๕ 
 

๑๐ 

 
 

๑๐,๒๐๙,๔๐๐ 
 

๑,๐๑๘,๐๐๐ 

 
 

๔๐ 
 

๑๑ 

 
 

๙,๕๑๐,๗๕๔ 
 

๒,๕๘๒,๔๐๐ 

 
 

๕๔ 
 

๑๐ 

 
 

๑๓,๒๖๖,๘๐๐ 

 
๑,๒๖๑,๙๐๐ 

 
 

๑๒ 
 
๙ 

 
 

๒,๗๘๖,๙๐๐ 
 

๑,๗๕๑,๔๐๐ 

 
 

๔๗ 
 

๑๖ 

 
 

๑๐,๘๖๗,๗๔๕ 
 

๒,๓๑๗,๗๕๐ 

 
 

๑๒๖ 
 

๔๐ 

 
 

๔๐,๓๗๓,๕๑๔ 
 

๘,๖๙๕,๙๐๐ 

 
 

๑๔๗ 
 

๓๖ 

 
 

๓๔,๕๓๕,๙๔๕ 
 

๔,๕๙๗,๖๕๐ 

รวม ๕๒ ๒๔,๖๖๙,๙๐๐ ๑ ๑๙๒,๐๐๐ ๔๒ ๗,๗๖๗,๙๖๐ ๕๕ 
 

๑๑,๒๒๗,๔๐๐ 
 

๕๑ ๑๒,๐๙๓,๑๕๔ ๖๔ 
 

๑๔,๕๒๙,๗๐๐ 

 
๒๑ ๔,๕๓๘,๔๐๐ ๖๓ 

 
๑๓,๑๘๕,๔๙๕ 

 
๑๖๖ ๔๙,๐๖๙,๔๑๔ ๑๘๓ ๓๙,๑๓๓,๕๙๕ 

๒.)ยทุธศาสตรดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน 

 
 
๒ 

 
 

๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
๒ 

 
 

๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
๓ 

 
 

๓๙๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
๒ 

 
 

๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
๙ 

 
 

๑,๑๑๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

รวม ๒ ๒๔๐,๐๐๐ - - ๒ ๒๔๐,๐๐๐ - - ๓ ๓๙๐,๐๐๐ - - ๒ ๒๔๐,๐๐๐ - - ๙ ๑,๑๑๐,๐๐๐ - - 

๓)ยทุธศาสตรดานการพัฒนาชีวิต 
๓.๒ แผนการศึกษา 
 

 
๒ 
 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
๒ 
 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

 

 
๑ 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
๒ 
 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

 

 
๓ 

 

 
๑,๙๐๐,๐๐๐ 

 

 
๒ 
 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

 

 
๒ 
 

 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 

 
๘ 
 

 
๑,๑๒๐,๐๐๐ 

 

 
๖ 

 

 
๓,๘๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒ ๙,๘๔๐,๐๐๐ - - ๒ ๙,๘๔๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๙,๘๔๐,๐๐๐ ๓ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐ ๙,๘๔๐,๐๐๐ ๒ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘ ๑,๑๒๐,๐๐๐ 
 

๖ ๓,๘๐๐,๐๐๐ 

๔.)ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
๔.๑ แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
 

 
 
 
๕ 

 
 
 

๑๙๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
๓ 

 
 
 

๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
๓ 

 
 
 

๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
๓ 

 
 
 

๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

๑๔ 

 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

รวม 
 
๕ 

 
๑๙๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๓ 

 
๗๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๓ 

 
๗๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๓ 

 
๗๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๑๔ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

๕.) ยุทธศาสตรดานกาบริหาร
บานเมืองและบริการประชาชน 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 

๑๓ 

 
 

๑,๔๑๒,๐๐๐ 

 
- 

 
 
- 

 
 
๘ 

 
 

๑,๒๑๕,๐๐๐ 

 
 

๑๒ 

 
 

๒,๔๙๐,๐๐๐ 

 
 
๓ 

 
 

๖๕,๐๐๐ 

 
 

๑๑ 

 
 

๒,๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
๓ 

 
 

๖๕,๐๐๐ 

 
 
๙ 

 
 

๑,๘๙๐,๐๐๐ 

 
 

๒๗ 

 
 

๒,๗๕๗,๐๐๐ 

 
 

๓๒ 

 
 

๖,๖๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๓ ๑,๔๑๒,๐๐๐ - - ๘ ๑,๒๑๕,๐๐๐ ๑๒ ๒,๔๙๐,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๑๑ ๒,๒๔๐,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๙ ๑,๘๙๐,๐๐๐ ๒๗ ๒,๗๕๗,๐๐๐ ๓๒ ๖,๖๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งส้ิน ๘๒ ๓๖,๓๕๑,๙๐๐ ๑ ๑๙๒,๐๐๐ ๖๕ ๑๙,๑๓๒,๙๖๐ ๖๘ ๑๓,๗๒๗,๔๐๐ ๕๐ ๒๒,๔๕๘,๑๕๔ ๗๘ ๑๘.๖๖๙,๗๐๐ ๓๙ ๑๔,๗๕๓,๔๐๐ ๗๔ ๑๖,๘๗๕,๔๙๕ ๒๕๖ ๙๒,๖๙๖,๔๑๔ ๒๒๑ ๔๙,๕๕๓,๕๙๕ 

 

 
 

แบบ ผ. ๐๗ 



๓ 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแกไขหรือเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 

สําหรับองคการปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ ์

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๓  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการกอสรางรองระบาย
คอนกรีตเสริมเหล็กบานโพน
ปลัด หมูท่ี ๑ จากบานนาง
สงบ-บานนายพิน สมราง 

เพ่ือระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- 
๓๗๒,๖๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

การระบายนํ้าได
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒. โครงการขุดลอกหนองนํ้า
จังเอิญบานโพนปลัดหมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
เพ่ือการเกษตรและการ
อุปโภค - บริโภค 

กวาง ๕๐ เมตร   
ยาว ๕๐ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ เมตร 

- 
๒๕๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
การเกษตรและ
การอุปโภค - 
บริโภค 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานโพนปลัดจาก
บานนายบุญเกิด – เขตตําบล
พรมสวัสด์ิ 

เพ่ือใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
สูงเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร 

- - 
๑๙๓,๐๐๐.- 

งบ อบต. 
- ๑ สาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา
ภายในหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๔ 
 

 
  
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. โครงการกอสรางถนนดิน
พรอมวางระบายนํ้าขนาดทอ
กวาง ๑.๐๐ X๑.๐๐ เมตร  
บานโพนปลัด จากบาน 
นางสําเนียง – แยกถนนบาน
โพนปลัด/จังเอิญ 

เพ่ือระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขังและ
สามารถสัญจรไป – มา 
ไดสะดวกย่ิงข้ึน 

 
 กวาง ๔.๐๐ เมตร 
 ยาว ๑๐๐ เมตร 

- - 
๓๙๒,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

การระบายนํ้าได
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕. โครงการปรับปรุงถนนดินบาน
โพนปลัด จากบานจากบาน
นายพิน สมราง – เขต 
 ต.ปราสาทเยอ 

เพ่ือปรับปรุงถนนดินให
สามารถสัญจรไป – มา 
ไดสะดวกย่ิงข้ึน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
 ยาว ๕๐๐ เมตร 
 หนาเฉล่ีย๐.๑๐ เมตร 

- - 
๙๘,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพ่ือสามารถสัญจร
ไป-มา ไดสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖. โครงการกอสรางถนนดินลง
ลูกรังขางคลองไสไก จากแยก
ถนนบานโพนปลัด/บานเขวา 
– บานจังเอิญ 

เพ่ือกอสรางถนนดินให
สามารถสัญจรไป – มา 
ไดสะดวกย่ิงข้ึน 

กวาง ๓.๕๐ เมตร  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
สูงเฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร 

- - - 
๒๗๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

เพ่ือสามารถสัญจร
ไป-มา ไดสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗. โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายบานเขวา หมูท่ี ๒ – บาน
โพนปลัด (ตอโครงการเดิม) 

เพ่ือใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- 
๑๕๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑สาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา 
ระหวางหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๘. โครงการกอสรางถนนดินหนา
คอนเวิรส ๒ ขางทางบานเขวา 
หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกรวดเร็ว 

กวาง ๓.๐๐เมตร  
สูงเฉล่ีย ๓.๐๐เมตร  
ยาว ๓๐ เมตร 

- 
 

 ๖๐,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

  
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๕ 
 

 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙. โครงการกอสรางถนนดินบาน
เขวา-โนนข้ีเหล็ก หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
สูงเฉล่ีย ๑.๐๐  เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 

- 
๓๘๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๐. โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ภายในหมูบานเขวา  ซอยหลัง
โรงเรียนบานเขวา 

เพ่ือใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐เมตร 

- - 
๑๑๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา
ภายในหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๑ โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายบานเขวา   - บานละโอง 
หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

กวาง ๓.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - 
๕๓๕,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา
ภายในหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๒. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานเขวา ซอยแยก
ถนนสายบานโนนสวาง 
 หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
ยาว ๕๓ เมตร 

- - 
๑๒๖,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานเขวา – หวยทา 
หมูท่ี ๒ 

เพ่ือปรับปรุงถนนใหดี
ข้ึนในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ม . 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- - 
๑๙๘,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๔. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังจากบานเขวา-ประปา
บานเขวา 

เพ่ือปรับปรุงถนนใหดี
ข้ึนในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร 

 - 
๙๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๖ 
 

 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รบัผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕.. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานเขวา หมูท่ี ๒ – 
เขตตําบลศรโีนนงาม 

เพ่ือปรับปรุงถนนใหดี
ข้ึนในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐ ม . 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร. 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

- 
๑๕,๘๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๕,๘๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๕,๘๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๖. โครงการขุดเจาะนํ้าบาดาล
ขนาด ๖ น้ิว หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหมีนํ้าใชผลิต
นํ้าประปาเพ่ืออุปโภค 

จํานวน ๕ บอ 
- - - 

๙๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๕ แหง 

ประชาชนมีนํ้าเพ่ือ
อุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๗. โครงการขุดลอกหนอง 
เซียงโคก บานเขวา หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหมีนํ้าเพียงพอ
สําหรับการเกษตร 

กวาง ๒๓.๐๐เมตร ยาว  
๔๔เมตร ลึก ๓.๕๐เมตร 

- - - 
๙๗,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ แหง 
ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๘. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานบานจังเอิญ  - แยก
ถนนสายบานโพนปลัด/ 
บานเขวา (ตอโครงการเดิม) 

เพ่ือกอสรางถนน (คสล.)
ในการสัญจรท่ีสะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- 
๑๒๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑  สาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป- มา 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๙. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานจังเอิญ (ซอย
สามัคคี) หมูท่ี ๓ 

เพ่ือกอสรางถนน (คสล.)
ในการสัญจรท่ีสะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๓.๐๐ม . 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- 
๙๖,๐๐๐. 
(งบ อบต.) 

- - ๑  สาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๗ 
 

 
 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐. โครงการวางทอระบายนํ้า
ถนนบานจังเอิญ-บานโนน
ยาง  

เพ่ือระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

ทอกวาง ๑.๐๐ X
๑.๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๔ ทอน 

- - 
๔๒,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ระบายนํ้าใน
หมูบาน /ปองกัน
นํ้าทวม 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒๑. โครงการกอสรางบล็อกคอน
เวิรส ถนนสายรอบหนอง
จังเอิญ บานจังเอิญ หมูท่ี ๓    

เพ่ือระบายนํ้าไมใหไหล
ทวมบานประชาชนใน
หมูบาน 

กวาง ๑.๘๐ x ๑.๘๐x 
๕ เมตร  
จํานวน ๒ ขาง 
 

- - - 
๓๐๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

สามารถระบายนํ้า
ไดอยางรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒๒. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานหนองอิไทย 
 หมูท่ี ๔ 

เพ่ือกอสรางถนน คสล.
ใหประชาชนสัญจรไป-
มาสะดวก 

กวาง ๕.๐๐เมตร  
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 

- 
๑๕๓,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๑๕๓,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๑๕๓,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป – 
มา 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒๓. โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้า(คสล.) ภายในหมูบาน
หนองอิไทย  

เพ่ือกอสรางรองระบาย
นํ้าและทําใหนํ้าไมทวม
ขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๙๗  เมตร 
ลึก  ๐.๖๐ เมตร 

- 
๑๒๐,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เพ่ือระบายนํ้า
สะดวก 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒๔. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า 
รองระบายนํ้า(คสล.)ภายใน
หมูบานหนองอิไทย หมูท่ี ๔ 
 (ถนนกลางหมูบาน) 

เพ่ือกอสรางรองระบาย
นํ้าและทําใหนํ้าไมทวม
ขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๑๕๐เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- 
๑๘๖,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑๘๖,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑๘๖,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

เพ่ือระบายนํ้า
สะดวก 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๘ 
 

 
 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕. โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้า รองระบายนํ้า(คสล.)
ภายในหมูบานหนองอิไทย หมู
ท่ี ๔(ถนนกลางหมูบาน) 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- 
๒๔๘,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๔๘,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๔๘,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

เพ่ือระบายนํ้า
สะดวก กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒๖ โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้า(คสล.) ภายในหมูบาน
หนองอิไทย คุมเกษตรสมบูรณ 
– คุมมิตรสัมพันธ 

เพ่ือใหการระบายนํ้า
ไดสะดวก รวดเร็ว 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๕๐  เมตร 

- - 
๖๒,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

การระบายนํ้าได
สะดวก รวดเร็ว กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒๗ โครงการกอสรางถนนดินสาย
บานหนองอิไทย  - เช่ือมถนน
บานหนองคา/บานอาลัย  

เพ่ือกอสรางถนน ดิน
ในการสัญจรท่ีสะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
สูงเฉล่ีย ๐.๕๐เมตร  
ยาว ๘๐๐  เมตร 

- - 
๑๕๔,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

- ๑ สาย 
ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒๘ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานหนองอิไทย หมู ๔ – 
บานสลักได   

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร.หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๕  เมตร 

- - - 
๑๓๔,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒๙. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานหนองอิไทย 
ซอยแยกคุมทุงลุยลาย 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.ใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 

กวาง ๓.๐๐ ม . 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๙๐ เมตร 

- 
๑๖๕,๐๐๐.- 
 (งบ อบต.) 

๑๖๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๖๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป – มา 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๙ 
 

 
 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๐. โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้า(คสล.)ภายในหมูบาน
หนองอิไทย (ซอยคุมประชา
สามัคคี) หมูท่ี ๔ 

เพ่ือกอสรางรองระบาย
นํ้าและทําใหนํ้าไมทวม
ขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๕๐ เมตร  
ลึก  ๐.๔๐ เมตร 

- - - 
๖๒,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

เพ่ือระบายนํ้า
สะดวก กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓๑. โครงการกอสรางถนนดินสาย
บานหนองอิไทย  - เขตตําบล
หนองคา  

เพ่ือกอสรางถนน ดินใน
การสัญจรท่ีสะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๕.๐๐ เมตร 
 สูง ๐.๕๐เมตร  
ยาว ๖๐๐  เมตร 

- - 
๑๔๕,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

- ๑ สาย 
ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓๒. โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้า คสล. ภายในหมูบาน
หนองอิไทยทิศเหนือหมูบาน 
(ตอโครงการเดิม) 

เพ่ือใหการระบายนํ้าได
สะดวก รวดเร็ว 

กวาง ๐.๔๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

- - 
๑๒๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๒๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

การระบายนํ้าได
สะดวก รวดเร็ว กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานหวย หมูท่ี ๕ –
บานสลักได หมูท่ี ๖ 

เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง
ใหดีข้ึนในการสัญจร ไป 
– มา ท่ีสะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ม .หนา
เฉล่ีย ๐.๑๐เมตร 
ยาว ๓๗๐  เมตร 

- 
๘๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓๔. โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้า (คสล.)ภายในหมูบาน
หวย หมูท่ี ๕ 

เพ่ือระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๔๕ เมตร 

- - 
๔๘,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
การระบายนํ้า
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๕. โครงการขุดลอกคลองไสไก
ทางทิศใตของหมูบานหวย หมู
ท่ี ๕ 

เพ่ือขุดลอกลําหวย
แฮด 

กวาง ๒.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๙๐ เมตร 
ลึก ๑.๕๐ เมตร  

- 
๕๑,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ แหง 
ประชาชนไดมีนํ้า
ทําการเกษตร
อยางพอเพียง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานหวย – 
สถานท่ีแขงเรือยาว ลําหวย
หวยแฮด 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหดีข้ึนในการ
สัญจร ท่ีสะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ม . 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐  เมตร 

- 
๑๓๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๓๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๓๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓๗. โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้า (คสล.) ภายในหมูบานหวย 
ซอยทิศตะวันออกของหมูบาน  
หมูท่ี ๕ 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๑๒๕เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- - 
๑๕๕,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑๕๕,๐๐๐-. 
(งบ อบต. 

๑ สาย 

เพ่ือระบายนํ้า
สะดวก กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓๘. โครงการซอมแซมถนน (คสล.)
ภายในหมูบานหวย (ซอย
กลางหมูบาน (ตอโครงการ
เดิม)หมูท่ี ๕ 

เพ่ือซอมแซมถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๑๒๓ เมตร 

- - 
๒๙๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๑๑ 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๙. โครงการกอสรางถนนดินสาย
ตะวันออกของหมูบานหวย 
(ตอโครงการเดิม) หมูท่ี ๕  

เพ่ือกอสรางถนน ดิน
ในการสัญจรท่ีสะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐ เมตร 
สูงเฉล่ีย ๐.๕๐เมตร  
ยาว ๖๐๐  เมตร 

- - - 
๑๔๕,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

๑ สาย 
ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๔๐. โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายบานสลักได – บานสะแก 
หมูท่ี ๖ ( ตอโครงการเดิม) 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร 

- 
๑๙๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑  สาย 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๔๑. โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้า (คสล.) ภายในหมูบานสลัก
ได จากบานนายอวม – บาน
นายกฤติเดช  บุญศรัทธา   

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๒๕๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- 
๒๗๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๔๒. โครงการกอสรางถนนดินสาย
บานสลักได จากบานนายออน 
– บานคูส่ีแจ  หมูท่ี ๖ 

เพ่ือกอสรางถนน ดิน
ในการสัญจรท่ีสะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
สูง๐.๖๐ เมตร ยาว  
๖๐๐  เมตร 

- - 
๑๓๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๔๓. โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายบานสลักได – ถนน
ปราสาทเยอ/บานระหาร  

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๑๒๐ เมตร 

- - 
๒๙๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๙๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑  สาย 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๔๔. โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายบานสะแก – ถนนสาย
หนองแคน/จันลม หมูท่ี ๖  
(ตอโครงการเดิม) 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๘๕ เมตร 

- - 
๒๐๘,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๕. โครงการกอสรางถนน (คสล.)
ภายในหมูบานสลักได (หนา
ศาลาประชาคม ดานทิศใต 
ของหมูบาน (ตอโครงการเดิม) 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๗๖  เมตร 

- 
๑๘๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๘๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๘๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร ไป – มา  

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๔๖. โครงการกอสรางถนน (คสล.)
ภายในหมูบานสลักได จาก
หนาโรงเรียนฯ – บานนายทิม 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจร 
ไป – มา 

กวาง ๓.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

- 
๑๘๒,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๘๒,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๘๒,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑  สาย 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร ไป – มา 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๔๗. โครงการขุดเจาะบอบาดาล
สลักได หมูท่ี ๖  

เพ่ือใหมีนํ้าเพียงพอ
สําหรับอุปโภคบริโภค
ของประชาชน 

จํานวน ๑ บอ 
- - - 

๕๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๒ แหง 

ประชาชนมีนํ้า
เพ่ืออุปโภค/
บริโภค 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๔๘. โครงการกอสรางถนน(คสล) 
จากส่ีแยกคุมบานหนองอีตู – 
บานหนองไผ หมูท่ี ๗   

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๕๑ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 

- 
๑๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๔๙. โครงการกอสรางถนน(คสล)
สายรอบหมูบานหนองยาโมง 
หมูที ๗  

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๕๒ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 

- 
๑๒๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเรว็ 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕๐ โครงการกอสรางขยายถนนดิน
ลงลูกรังสายบานหนองยาโมง 
– นานางสมัย หมูท่ี ๗ 

เพ่ือกอสรางถนน ดิน
ในการสัญจรท่ีสะดวก
ของประชาชน 

กวางขางละ ๑ เมตร 
สูงเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐  เมตร 

- 
๙๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๑๓ 
 

 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๑. โครงการขยายทอเมนประปา
ขนาด ๒ น้ิวภายในหมูบาน
อาลัย คุมบานหนองอีตู หมูท่ี 
๗  

เพ่ือขยายระบบ
ประปาใหท่ัวถึง
ภายในหมูบาน 

ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
เมตร 
 

- 
๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ แหง 

ประชาชนมีนํ้า
จากระบบประปา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕๒. โครงการกอสรางถนน(คสล) 
จากแยกถนนบานอาลัย/บาน
หนองอิไทย – ซอยบานนายวีร
พล  เกษี หมูท่ี ๗   

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๕๑ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 

- 
๙๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕๓. โครงการกอสรางถนนดินสาย
หนาวัด/หนองไผ-นานางพิม
เพา พลพวก 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- - 
๑๙๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕๔. โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. 
ภายในหมูบานอาลัย/หนองไผ/
หนองยาโมง หมูท่ี ๗  

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐
เมตร จํานวน ๓๐ ทอน  - - 

๑๒,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๓๐ ทอน 
เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕๕. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานอาลัย หมูท่ี ๗ – บาน
หนองอิไทย หมูท่ี ๔ 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑๐๐  เมตร 

- 
๓๐๖,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๓๐๖,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๓๐๖,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
  
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๑๔ 
 

 
 
 
 
  ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๖. โครงการกอสรางขยายถนนดิน
ลงลูกรังภายในหมูบานหนอง
ไผ หมูท่ี ๗ 

เพ่ือกอสรางถนน ดิน
ในการสัญจรท่ีสะดวก
ของประชาชน 

กวางขางละ ๑ เมตร 
สูงเฉล่ีย๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๖๐๐  เมตร 

- - 
๖๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕๗. โครงการกอสรางถนนดินลง
ลูกรังสายรอบหมูบานอาลัย 
หมูท่ี ๗ 

เพ่ือกอสรางถนน ดิน
ในการสัญจรท่ีสะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
สูง๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๗๕  เมตร 

- 
๑๔๓,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๔๓,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๑๓,๖๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕๘. โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้า คสล. ภายในหมูบานอาลัย 
จากส่ีแยก ไปทางทิศใต  

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- - - 
๑๗๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕๙. โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้า คสล. ภายในหมูบานอาลัย 
จากส่ีแยก – หนาโรงเรียนบาน
อาลัย  

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- - - 
๑๗๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖๐. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานอาลัย คุมบานอี
ตู หมูท่ี ๗ – บานแขม 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ม . 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๖๖ เมตร 

- 
๑๖๓,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๖๓,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๖๓,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๑๕ 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๑. โครงการปรับปรุงถนน ดินลง
หินคลุก ภายในหมูบานอาลัย 
คุมบานอีตู หมูท่ี ๗ –  

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓.๐๐ม . 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - - 
๙๙,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖๒. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า 
คสล. ภายในหมูบานพะแวะใต 
– บานคูส่ีแจ (จากบานนาย
พรมมา – บานนายเพชร 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๘๒ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- 
๑๙๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖๓. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า 
คสล. ภายในหมูบานพะแวะใต 
(จากบานนางเล่ือน – บานนาย
มงคล หมูท่ี ๘ 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- 
๑๖๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖๔. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า 
คสล. ภายในหมูบานพะแวะใต 
สายกลางบาน 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๐๒ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- 
๑๒๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖๕. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานพะแวะใต  หมูท่ี ๘ – 
บานคูส่ีแจ 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐  เมตร 

- - 
๒๔๕,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖๖. โครงการกอสรางลูกระนาด 
ยางมะตอยบนถนนสายกลาง
หมูบานพะแวะใต หมูท่ี ๘ 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
บนทองถนนและ
ปองกันชีวิต 

จํานวน ๗ จุด 
- - 

๓๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ๗ จุด 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๑๖ 
 

 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๗. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานพะแวะใต หมูท่ี ๘ – 
บานสลักได หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๕.๐๐เมตร  
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
 ยาว  ๑๐๐  เมตร 

- 
๓๐๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖๘. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานพะแวะใต จาก
บานนางสมไทย-บานคํามี 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๓.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 

- - 
๙๑,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานพะแวะใต หมู
ท่ี ๘ – ปาโคกปราสาทเยอ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๓.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๔๙๐ เมตร 

- - 
๑๖๓,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๑๖๓,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗๐. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานพะแวะใต หมูท่ี 
๘ ซอยบานนางเต็ม – บาน
นางสงวน 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๓.๐๐เมตร 
 หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
 ยาว ๕๕ เมตร 

- - - 
๑๐๐,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗๑. โครงการขุดเจาะบอนํ้าบาดาล 
บานพะแวะใต หมูท่ี ๘  

ใชเพ่ือการเกษตร 
ขนาด ๖ น้ิว จํานวน ๒ 
บอ 

- - - 
๑๐๐,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๒ แหง 
เพ่ือใชใน
การเกษตร 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗๒. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานพะแวะใต – 
หนองไผ หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๓  เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร 

- - - 
๑๖๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗๓. โครงการซอมแซมถนน คสล. 
หนา รพสต.บานพะแวะ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 

 - 
๒๔๓,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวัสด์ิ 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๑๗ 
 

 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานพะแวะใต – 
บานคูส่ีแจ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร 

- - - 
๘๐,๓๔๕ 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗๕. โครงการกอสรางศาลา
ประชาคมพะแวะใต หมูท่ี ๘ 

เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ตาง  ๆของหมูบาน จํานวน ๑ หลัง - - - 

๑๐๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑ หลัง 
เพ่ือใหประชาชน
มีศาลาประชาคม 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗๖. โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบานพะแวะใตจาก
บานนายคํามี-บานนาย
ทองแดง 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 

- - - 
๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗๗. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า 
คสล. ภายในหมูบานหนองยาว 
คุมเหนือ แยกบานนายศุภชัย 
– บานนายสํานวน หมู ๙ 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- 
๔๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗๘. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า 
คสล. ภายในหมูบานหนองยาว 
จากสามแยกบานนอย-บาน
นายพรศักด์ิ หมูท่ี ๙ 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- 
๒๔๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗๙. โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบานหนองยาว คุม
บานนอย หมูท่ี ๙  

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๖๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 

- 
๑๒๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๑๘ 
 

  
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๐. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า 
คสล. ภายในหมูบานหนองยาว 
ซอยสามแยก – หนาบานนาง
อําพร หมูท่ี ๙ 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- 
๑๘๖,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

๑๘๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๖,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

๑ สาย 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๘๑. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังภายในหมูบานหนองยาว 
คุมบานนอย จากบานนางดวน 
– บานนายวสันต 

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหดีข้ึนในการ
สัญจรท่ีสะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐เมตร 
ยาว ๙๐  เมตร 

- - 
๒๐,๐๐๐-. 
งบ อบต.) 

- 

๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๘๒ โครงการขุดลอกคลองอีสาน
เขียวบานหนองยาว หมูท่ี ๙     

เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับ
ทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว 

กวาง ๑๒ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐  เมตร 

- - 
๒๒๙,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ แหง 
ประชาชนไดมีนํ้า
ใชท่ีเพียงพอ 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๘๓ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานหนองยาว – แยก
ถนนหนองยาว/บานอาลัย (ปู
ตา หมูท่ี ๙ (ตอโครงการเดิม) 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๑๐๕ เมตร 

๑๙๒,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑๙๒,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๘๔ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังจากบานอาลัย-ถนน
หนองอิไทย/อบต.สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร 

- - 
๗๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
๑ สาย ประชาชนสัญจร

ไดสะดวกรวดเร็ว 
 กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๑๙ 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๕. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานหนองยาว/บานพะ
แวะเหนือ – บานสุขสวัสด์ิ  
หมูท่ี ๙ 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- - - ๑๒๙,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๘๖. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังภายในหมูบานหนองยาว 
– เช่ือมถนนสายหนอง
กระจาน หมูท่ี ๙  

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหดีข้ึนในการ
สัญจรท่ีสะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๓.๕๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐เมตร 
ยาว ๒๕๐  เมตร 

- - - ๓๕,๐๐๐-. 
 (งบ อบต.) 

๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๘๗. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังจากส่ีแยกบานหนอง
ยาว/บานอาลัย หมูท่ี ๙ – 
บานแขม หมูท่ี ๑๑  

เพ่ือปรับปรุงถนน
ลูกรังใหดีข้ึนในการ
สัญจรท่ีสะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๓.๕๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐เมตร 
ยาว ๔๕๐  เมตร 

- - - ๖๓,๐๐๐-. 
 (งบ อบต.) 

๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 ๘๘. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า 
คสล. ภายในหมูบานหนองยาว 
จากคุมเหนือบานนายสังวาล – 
บานนายวัน หมูท่ี ๙ 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- - - 
๒๔๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานระหาร – 
ถนนสายปราสาทเยอ/บานระ
หาร หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือปรับปรุงถนนหิน
คลุกใหดีข้ึนในการ
สัญจร ไป – มา  

กวาง ๓.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐เมตร 
ยาว ๘๘๐  เมตร 

- ๑๒๔,๐๐๐-. 
( งบ อบต.) 

- - ๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๙๐. โครงการปรับปรุงถนน (คสล.)
ภายในหมูบานระหาร จาก
บานนางสา – บานนางออน  

เพ่ือปรับปรุงถนน
(คสล.)ใหดีข้ึนในการ
สัญจร ไป – มา  

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐เมตร 
ยาว ๔๕  เมตร 

- ๑๑๐,๐๐๐-. 
 (งบ อบต.) 

- - ๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๙๑. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า 
คสล. ภายในหมูบานระหาร 
ซอยกลางหมูบาน 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- - 
๒๔๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทํา
ใหนํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๙๒. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานระหาร หมูท่ี ๑๐ – 
บานสลักได หมูท่ี ๖ (ตอ
โครงการเดิม)  

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- - ๑๒๙,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 

 
    

แบบ  ผ. ๐๑ 



๒๑ 
 

  
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานแขม หมูท่ี 
๑๑ – บานอาลัย หมูท่ี ๗ 

เพ่ือปรับปรุงถนนหิน
คลุกใหดีข้ึนในการ
สัญจร ไป – มา  

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐เมตร 
ยาว ๑,๓๐๐  เมตร 

- - ๒๔๓,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
๑ สาย 

ประชาชนสัญจรได
สะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๙๔. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานสุขสวัสด์ิ เลียบคลอง
อีสานเขียว – ถนนสายพยุห/
ขุนหาญ เขตต.ปราสาทเยอ  

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- - - ๑๒๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต) 

๑ สาย ประชาชนสัญจรได
สะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๙๕. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานแขม – ถนนสายบาน
โพนปลัด/บานหนองอิไทย  

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- ๑๒๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต) 

๑๒๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต) 

๑๒๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต) ๑ สาย 

ประชาชนสัญจรได
สะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๙๖. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานสุขสวัสด์ิ หมูท่ี ๑๑ 
เลียบคลองอีสานเขียว – บาน
หนองยาว  หมูท่ี ๙ 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- - - ๑๒๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต) 

๑ สาย ประชาชนสัญจรได
สะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๙๗. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานแขม ซอยบาน
นางสงวน หมูท่ี ๑๑  

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- - - ๑๒๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต) ๑ สาย 

ประชาชนสัญจรได
สะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
  

แบบ  ผ. ๐๑ 



๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๘. โครงการตอเติมศาลา
ประชาคม ประจําหมูบานพะ
แวะเหนือหมูท่ี ๑๒ 

เพ่ือใชเปนท่ีดําเนิน
กิจกรรมของ
ประชาชนบาน  

จํานวน ๑ หลัง - 
๑๐๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ หลัง 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ

หมูบาน 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๙๙. โครงการกอสรางรองระบายนํ้า 
(คสล.) ภายในหมูบานพะแวะ
เหนือ ซอยกลางหมูบาน  
หมูท่ี ๑๒ 

เพ่ือกอสรางรอง
ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๔๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- 
๒๕๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เพ่ือกอสรางรอง

ระบายนํ้าและทําให
นํ้าไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๐๐. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานพะแวะเหนือ 
หมูท่ี ๑๒ – ถนนสายบาน 
บานหนองอิไทย หมูท่ี ๔ 

เพ่ือปรับปรุงถนนหิน
คลุกใหดีข้ึนในการ
สัญจร ไป – มา  

กวาง ๓.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๖๗๕  เมตร 

- 
๒๒๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๒๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๒๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) ๑ สาย 

ประชาชนสัญจรได
สะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๐๑. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานพะแวะเหนือ 
ซอยสระหนองคู 

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- - 
๑๒๙,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ประชาชนสัญจรได

สะดวกรวดเร็ว 
กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๐๒. โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานนายสังวาล – ถนน
สายบานพะแวะใต/ 
บานสลักได หมูท่ี ๑๒  

เพ่ือกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรท่ี
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

- - 
๒๔๕,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ประชาชนสัญจรได

สะดวกรวดเร็ว 
 กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๒๓ 
 

 
 
 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๓. โครงการปรับปรุงภมิู
ทัศนรอบสระหนองคู 
บานพะแวะเหนือหมูท่ี 
๑๒ 

เพ่ือเปนท่ีพักผอน
ของประชาชน  กวาง ๕.๐๐ เมตร  

ยาว ๕๕๐ เมตร  - 
๒๐๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - 
๑ แหง 

ประชาชนได
พักผอนและทํา
กิจกรรมภายใน
หมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๐๔. โครงการซอมแซมถนน
ภายในตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือซอมแซมถนน
ภายในตําบลท่ี
ชํารุดเสียหาย 

ถนนภายในตําบลท่ี
ชํารุด - 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ถนน
ไดรับ
การ

ซอมแซม 

ประชาชนสัญจรได
สะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๒๔ 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแกไขหรือเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 
สําหรับองคการปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ ์
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๓  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๕. โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรบานโพนปลัด-โคก
หัวเสือ 

เพ่ือใหเกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉล่ีย 
๔๐๐เมตร 

- 
๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๐๖. โครงการขยายไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรจากบานโพนปลัด-
โคกตานวน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชสําหรับ
การเกษตร 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉล่ีย 
๕๐๐เมตร 

- - 
๗๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๐๗. โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรบานโพนปลัด/บาน
จังเอิญ – เขต ต.ปราสาทเยอ 

เพ่ือใหเกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉล่ีย 
๑,๕๐๐เมตร 

.- 
 

- 
 

- 
 

๒๒๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๐๘ โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบบริเวณ ส่ีแยก รร. 
บานโพนปลัด 

เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชน 

จํานวน ๑ จุด 
- 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
- - 

จํานวน ๑ 
จุด 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
การสัญจร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๐๙ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
ภายในหมูบานเขวา หมู ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชท่ัวถึง 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
 ยาว ๑๒๐ เมตร 
จํานวน ๓ ตน 

- - 
๓๒,๔๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
- ๑ สาย 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางเพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

        

แบบ  ผ. ๐๑ 



๒๕ 
 

 
  ยุทธศาสตรที่ ๑.  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
     ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๐. โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรจากถนนสายโพน
ปลัด/เขวา – โครงการพัฒนา
ท่ีดิน ปาโคกโนนบก 

เพ่ือใหเกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉล่ีย  
๑,๕๐๐เมตร 

- - 
- 
 

๒๒๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๑๑. โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตรบานเขวา 
- หนองโบสถ 

เพ่ือใหเกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉล่ีย  
๑,๐๐๐เมตร 

- 
 

- - 
๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๑๒. โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรบานจากฝายนํ้าลน
บานเขวา หมูท่ี ๒-เขตตําบล
ปราสาทเยอ 

เพ่ือใหเกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉล่ีย  
๑,๐๐๐เมตร 

- - - 
๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๑๓. โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรแยกบานหนองอิ
ไทย หมูท่ี ๔/ บานหนองยาว- 
หลังท่ีทําการ อบต. สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชท่ัวถึง 

ระยะทาง  
๑,๑๐๐ เมตร 

- 
๑๖๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

ประชาชนมีไฟฟา
เพ่ือการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๑๔. โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร จากแยกหนา
โรงเรียนบานหนองอิไทย ไปทุง
นาทิศเหนือ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉล่ีย  
๑,๓๐๐ เมตร 

- - 
๑๙๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 

- 
 

๑  สาย 

ประชาชนมีไฟฟา
เพ่ือการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๑๕. โครงการขยายสายไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรคุมพุทธรักษา -ถนน
สายบานพะแวะเหนือ   

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉล่ีย 
 ๖๐๐ เมตร - - - 

๙๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

       

แบบ  ผ. ๐๑ 



๒๖ 
 

         
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
      ๑.๒  แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๖. โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบภายในหมูบาน
หนองอิไทย หมู ๔ 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ  จํานวน ๒ จุด  
- 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวนท่ีใช 

๒ จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๑๗. โครงการขยายสายไฟฟาแรง
ตํ่า บานหนองอิไทย หมูท่ี ๔ – 
บานหนองยาว   

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉล่ีย 
 ๓๐๐ เมตร - - - 

๕๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๑๘. โครงการขยายเขตไฟฟาทาง
การเกษตรบานหนองอิไทย
สายรอบหนองเหล็ก หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉล่ีย 
๘๐๐เมตร 

- - - 
๑๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๑๙. โครงการขยายสายไฟฟาแรง
ตํ่า บานหวย หมูท่ี ๕ – ถนน
สายหนองแคน/จันลม   

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉล่ีย 
๓๐๐ เมตร - - 

๕๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๒๐. โครงการขยายเขตไฟฟาทาง
การเกษตรบานหวย – ศาลา
ประชาคม ทางทิศตะวันออก  

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉล่ีย  
๓๐๐ เมตร - - - ๔๕,๐๐๐ ๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๒๑. โครงการขยายเขตไฟฟาทาง
การเกษตรลําหวยแฮด หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉล่ีย  
๑,๐๐๐ เมตร - - - 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพ่ือทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๒๒. โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบภายในหมูบานหวย 
หมู ๕ 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ  จํานวน ๒ จุด  
- 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวนท่ีใช 

๒ จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๒๗ 
 

 
 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๓. โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบทางแยกภายในบาน
หวย 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

  
จํานวนท่ีใช 

๒ จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๒๔. โครงการขยายหมอแปลงไฟฟา 
บานสลักได จาก ๒ เฟส เปน 
๓ เฟส 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

จํานวน  ๑  หมอ 
- 

- 
 

- 
๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวนท่ีใช 
๑ จุด 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๒๕. โครงการขยายสายไฟฟา
สาธารณะแรงตํ่าบานสลักได 
จากบานนางจําเนียร – ร.ร. 
บานสลักได หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉล่ีย 
๗๐๐ เมตร 

- - - 
๑๘๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ การไฟฟา 

อ.ขุนหาญ 

๑๒๖ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตรบานสลัก
ได  - ถนนปราสาทเยอ/จันลม 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉล่ีย 
๗๐๐ เมตร - 

๑๘๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๒๗ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตรหนองอีตู 
แยก บานหนองไผ  - บานแขม  

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉล่ีย 
๒,๐๐๐ เมตร - - 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑แหง 
ประชาชนมีไฟฟา
เพ่ือการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๒๘ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตรหนองอีตู   
- ตําบลพรหมสวัสด์ิ  

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉล่ีย 
๑,๐๐๐ เมตร - - 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑แหง 
ประชาชนมีไฟฟา
เพ่ือการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๒๙ โครงการขยายสายไฟฟา
สาธารณะแรงตํ่ารอบหมูบาน
บานหนองยาโมง   หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉล่ีย 
 ๗๐๐ เมตร - - 

๑๘๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๒๘ 
 

 
 
ยทุธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๐ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตรบาน
หนองยาโมง  – นานางสมัย 
 บัวจันทร หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉล่ีย 
 ๑,๐๐๐ เมตร 

- - - 
๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑แหง 

ประชาชนมีไฟฟา
เพ่ือการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๑ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตรบานพะ
แวะใต-ถนนพยุห/ขุนหาญ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉล่ีย 
๘๒๕ เมตร 

- - - 
๑๒๒,๗๕๐ 
(งบ อบต.) 

๑แหง 
ประชาชนมีไฟฟา
เพ่ือการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๒ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
บานหนองยาว ซอยบานนาง
ดวน – บานนายวสันต หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉล่ีย 
๒๐๐ เมตร - 

๕๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรบานหนองยาว  - 
หนองกระจาน หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉล่ีย 
 ๑,๐๐๐ เมตร - - 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑แหง 
ประชาชนมีไฟฟา
เพ่ือการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
จากถนนโพนปลัด/หนองอิ
ไทย-บานนายสุวรรณ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ติดต้ังเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉล่ีย  
๖๐๐เมตร 

- - - 
๑๖๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๕ โครงการขยายหมอแปลงไฟฟา 
บานระหารจาก ๒ เฟส เปน ๓ 
เฟส หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช จํานวน  ๑  หมอ - 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวนท่ีใช 

๑ จุด 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๖. โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตรบานระ
หาร หมูท่ี ๑๐ - บานสลักได   

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉล่ีย 
๗๐๐  เมตร 

- - - 
๑๐๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๑ สาย 

มีไฟฟาใชสําหรับ
ทําการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๒๙ 
 

 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๗. โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตรบานพะ
แวะเหนือจากบานนายสังวาล 
- ถนนสายบานพะแวะใต/
บานสลักได 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉล่ีย 
 ๒๕๐เมตร 

- - 
๓๗,๕๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
จํานวน 
๑ สาย 

มีไฟฟาใชสําหรับ
ทําการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๘. โครงการติดต้ังโคมหลอด
ไฟฟาสาธารณะภายในตําบล
สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชสองทาง 

จํานวน  ๕๐ จุด 
 ๑๒ หมูบาน - 

๗๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๗๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๗๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๕๐ จุด 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๓๐ 
 

 
 
 
  ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๒  การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรที่  ๒  การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓.๒ แผนการศึกษา 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๙. โครงการกอสรางอาคารโรง
อาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสด์ิ   

เพ่ือสรางอาคารโรง
อาหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จํานวน ๑ แหง - - 
๑,๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 
๑,๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 
จํานวน 
๑ แหง 

เด็กมีศูนยอาหาร
ท่ีมีมาตรฐาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๔๐. โครงการปรับภูมิทัศนรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือปรับภูมิทัศนรั้ว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

จํานวน ๑ แหง 
- 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
จํานวน 
๑ แหง 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีภูมิทัศยท่ีดี

ข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๔๑. โครงการตอเติมหลังคาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือตอเติมหลังคา
ทางเดินเขาหองนํ้า 

จํานวน  ๑ แหง 
- - 

๓๐๐,๐๐๐- 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๑ แหง 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินเขาหองนํ้า 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๓๑ 
 

 
 
    
  ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    

   ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๒. โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพของคณะ
ผูบริหาร สมาชิก อบต. และ
พนักงานสวนตําบล   

เพ่ืออบรมสัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

คณะผูบริหาร สมาชิก 
อบต. และพนักงาน

สวนตําบล 
- 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ครั้ง/ป 

คณะผูบริหาร 
สมาชิก อบต. 

และพนักงานสวน
ตําบลมี

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน   

สํานักปลัด 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๔๓ โครงการเลือกต้ังผูบริหาร/
สมาชิกสภาองคการบรหิาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือสรรหาตัวแทน
ของประชาชนเขามา
บริหารและพัฒนา
ตําบล 

ผูบริหาร/สมาชิกสภา
องคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสด์ิ - 
๗๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๗๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๗๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ครั้ง/ป 

ไดผูบริหารและผู
สมาชิกสภา

องคการบริหาร
สวนตําบลสุข

สวัสด์ิ 

สํานักปลัด 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๔๔ โครงการเพ่ิมศักยภาพผูนํา
ชุมชน/ผูนําทองถ่ิน/อสม./
กลุมสตร/ีอาสาชุมชน 

เพ่ืออบรมสมนาผูนํา
ชุมชน/ผูนําทองถ่ิน/
อสม./กลุมสตรี/อาสา
ชุมชน 

ผูนําชุมชน/ผูนํา
ทองถ่ิน/อสม./กลุม
สตร/ีอาสาชุมชน 

- 
๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ครั้ง/ป 

ผูนําชุมชน/ผูนํา
ทองถ่ิน/อสม./
กลุมสตร/ีอาสา

ชุมชน 

สํานักปลัด 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๓๒ 
 

 
 
ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    

   ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๕. โครงการกอสรางบานเฉลิม
พระเกียรติศรีลําดวนแก
ประชาชนผูยากไรตําบลสุข
สวัสด์ิ 
 
 

เพ่ือเปนท่ีพักอาศัย
ของผูยากไรตําบลสุข
สวัสด์ิ 

บานเฉลิมพระเกียรติ 
จํานวน ๑ หลัง 

- 
๑๐๐,๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน ๑ 
หลัง 

ผูยากไร/
ผูดอยโอกาส 

ตําบลสุขสวัสด์ิ 

สํานักปลัด 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๔๖ โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทํา
การ อบต.สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใหอาคารคงทน
ถาวรและเหมาะสม 

อาคารขนาด ๔.๐๐ ม. 
สูง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๖.๐๐ ม. 

 
๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

มาตรฐาน
ของ
อาคาร 

อาคารมีความ
แข็งแรงคงทน
และปลอดภัย
มากข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๔๗ โครงการกอสรางลาน คสล. 
บริเวณหนาท่ีทําการ อบต.  
สุขสวัสด์ิ พรอมโครงหลังคา
เหล็กเพ่ือบริการประชาชนใน
การติดตอราชการ 
 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการประชาชน
ผูมาติดตอราชการ 

ลาน คสล. ขนาดกวาง 
๙.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ 
ม. ยาว ๒๔.๕๐ ม 
แบบตามท่ี อบต.
กําหนด. 

- 
๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

ความพึง
พอใจของผู
เขาติดติอ
ราชการท่ี 
อบต.สุข
สวัสด์ิ 

มีสถานท่ีในการ
บริการประชาชน
ท่ีมาติดตอ
ราชการไดสะดวก
ย่ิงข้ึน 
 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๔๘ โครงการกอสรางทางเดินลาด,
หองนํ้า,ปายประชาสัมพันธ,ท่ี
จอดรถและบริการขอมูล
สําหรับผูพิการและผูสูงอายุ 

เพ่ือบรกิารประชาชน
ท่ีมาติดตอราชการ 

สําหรับผูพิการและ
ผูสูงอายุ 

- 
๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 

รอยละของ
ผูพิการและ
ผูสูงอายุ
ท่ีมารับ
บริการ 

สามารถบริการ
ประชาชนได
อยางสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๓๓ 
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    
   ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๙. โครงการปรับปรุงหองนํ้าหอง
ประชุม อบต.สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือบริการประชาชน
ท่ีมาติดตอราชการ 

จํานวน ๔ หอง - ๒๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- จํานวน ๔ 
หอง 

เพ่ือบริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการ 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๕๐ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
และระบบไฟแสงสวางสนาม
กีฬาองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือรับปรุงระบบ
ไฟฟาสนามฟุตบอล 

ระบบไฟฟาใหแสง
สวาง สนามฟุตบอล 

- 
๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - 

ความพึง
พอใจของ
ระชาชน
ผูใชบริการ 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกกําลัง
กาย 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๓๔ 
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    
   ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕๑ โครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียวคลองอิสานเขียว   

เพ่ือเปนการสงเสรมิ
การทองเท่ียว 

มีแหลงทองเท่ียว
ประจําตําบล 

- 
๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ครั้ง/ป 
มีแหลงทองเท่ียว

ประจําตําบล 
สํานักปลัด 

อบต.สุขสวัสด์ิ 
๑๕๒ โครงการจัดต้ังตลาดประชา

รัฐตําบลสุขสวัสด์ิ 
เพ่ือเปนการสงเสรมิ
การทองเทียวและ
จัดต้ังตลาดใหแก
ประชาชนนําสินคา
มาจําหนาย 

มีแหลงจําหนายสินคา
ของตําบล 

- 
๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ครั้ง/ป 
มีแหลงจําหนาย
สินคาของตําบล 

สํานักปลัด 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๕๓. โครงการจัดต้ังศูนยสาธิต
การเกษตรโรเรียนบานพะ
แวะ 

เพ่ือเปนการจัดต้ัง
ศูนยเกษตร 

แหลงรวบรวมพันธพืช
และสาธิตการเกษตร 

- 
๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ครั้ง/ป 

เปนแหลง
รวบรวมพันธพืช

และสาธิต
การเกษตร 

สํานักปลัด 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

รวมท้ังหมด  ๑๕๓  โครงการ ๓๑๙,๐๐๐ ๑๑,๑๐๐,๔๐๐.- ๑๔,๕๒๙,๗๐๐.- ๑๓,๑๘๕,๔๙๕    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



๓๕ 
 

 
 
 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับแกไขหรือเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

 

 ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    

   ๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือจาก
องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

สํานักปลัด 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒. โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณะสุข   

เพ่ือจัดทําโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

ประชาชนตําบล 
สุขสวัสด์ิ หมูท่ี ๑-๑๒ 

๒๔๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๔๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๔๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๔๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการ 

เปนการสนอง
พระราชดําริดาน

สาธารณะสุข 

สํานักปลัด 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

รวม ๒ โครงการ ๒๗๐,๐๐๐.- ๒๗๐,๐๐๐.- ๒๗๐,๐๐๐.- ๒๗๐,๐๐๐.-    
 

 

แบบ  ผ. ๐๒ 



๓๖ 
 

 
 
 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับแกไขหรือเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ 

  สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

 

 ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๓  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๑.  ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๑.๑  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 

โครงการขุดลอกหวยทา 
บานเขวา หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้า
ใชในการเกษตร 

กวาง ๓๐ เมตร 
ยาว ๔,๑๐๐ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ เมตร - 

๓,๐๗๕,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 
 

๓,๐๗๕,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 
 
 

๓,๐๗๕,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 
 
 
 

๑ แหง 

เกษตรกรมีนํ้าใน
การทําการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๒. 
โครงการกอสรางสะพาน
ขามรองจังเอิญ หมูท่ี ๓ 

เพ่ือกอสรางสะพาน
ใหประชาชนสัญจร
สะดวกย่ิงข้ึน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๕ เมตร - 

๓,๖๘๐,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

๓,๖๘๐,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

๓,๖๘๐,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

๑ แหง 
ประชาชนสัญจร
สะดวกข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๓. 
โครงการขุดลอกหนอง
จังเอิญ หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้า
ใชในการเกษตร 

ความยาวรวม ๘๗๕ 
เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร - 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

 
๑ แหง 

เกษตรกรมีนํ้าใน
การทําการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๔. 
โครงการขุดลอกหนอง
เหล็ก หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้า
ใชในการเกษตร 

กวาง ๑๒๑ เมตร 
ยาว ๑๒๑ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ เมตร 

- 
๑,๑๗๒,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

 

๑,๑๗๒,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

 

๑,๑๗๒,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

 
๑ แหง 

เกษตรกรมีนํ้าใน
การทําการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

แบบ  ผ. ๐๓ 



๓๗ 
 

 
 
๑.  ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๑.๑  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ 

โครงการขุดลอกลํา
หวยแฮด หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหเกษตรกรมี
นํ้าใชในการเกษตร 

กวาง ๓๐ เมตร 
ยาว ๒,๒๙๓ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ เมตร 

- 

๑,๗๑๙,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 
 

๑,๗๑๙,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 
 
 

๑,๗๑๙,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 
 
 

๑ แหง 

เกษตรกรมีนํ้าในการทําการเกษตร
อยางเพียงพอ กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

๖. 

โครงการกอสรางฝาย
นํ้าลน คสล.หวยแฮด 
หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหเกษตรกรมี
นํ้าใชในการเกษตร
และอุปโภค 

ขนาดสันฝายกวาง 
๔ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร สูง ๒.๐๐ 
เมตร 

 
๖๓๘,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๖๓๘,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๖๓๘,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๑ แหง 

เกษตรกรมีนํ้าในการทําการเกษตร
อยางเพียงพอ กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

๗. 

โครงการกอสราง
ประปาบาดาลภายใน
หมูบานหนองไผ หมู
ท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าสําหรับอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

จํานวน ๑ แหง 

- 
๓,๓๐๐,๖๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

๓,๓๐๐,๖๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

๓,๓๐๐,๖๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

๑ แหง 

ประชาชนมีนํ้าสําหรับอุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

๘. 

โครงการกอสราง
ประปาบาดาลภายใน
หมูบานอาลัย หมูท่ี 
๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าสําหรับอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

จํานวน ๑ แหง 

- 
๓,๓๐๐,๖๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

๓,๓๐๐,๖๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

๓,๓๐๐,๖๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

๑ แหง 

ประชาชนมีนํ้าสําหรับอุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ กองชาง 

อบต.สุขสวัสด์ิ 

๙. 

โครงการกอสราง
ถนน (คสล.) สาย
บานพะแวะใต – 
ถนนสายพยุห/ขุน
หาญ หมูท่ี ๘ (ชวงท่ี 
๒)  

เพ่ือบริการ
สาธารณะดาน
ถนนและทางเทา 

กวาง ๕.๐๐  
เมตรหนา ๐.๑๕ 
เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร 

- 
๒,๑๔๕,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๒,๑๔๕,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๒,๑๔๕,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๑ สาย 

ประชาชนสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

แบบ  ผ. ๐๓ 



๓๘ 
 

 
 
  
 
 ๑. ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๑.๑  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐. 

โครงการกอสรางฝาย
ชะลอนํ้าคลองอีสาน
เขียวบานสุขสวัสด์ิ 
 หมูท่ี ๑๑ 

เพ่ือใหเกษตรกรมี
นํ้าใชในการเกษตร 

ขนาดสันฝายกวาง 
๔ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร สูง ๒.๐๐ 
เมตร 

- 
๒๕๕,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

 

๒๕๕,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

 
 
 

๒๕๕,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

 
 
 

๑ แหง 

เกษตรกรมีนํ้าใน
การทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๑. 

โครงการขุดลอกคลอง
อีสานเขียวบาน 
สุขสวัสด์ิ-เขตตําบล
ปราสาทเยอ 

เพ่ือใหเกษตรกรมี
นํ้าใชในการเกษตร 

กวาง ๑๒ เมตร 
ลึก ๒.๕๐เมตร 
ยาว ๒,๖๐๐ เมตร 

- 
๓๐๐,๕๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๓๐๐,๕๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๓๐๐,๕๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๑ แหง 

เกษตรกรมีนํ้าใน
การทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๒. 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.เขวา – โพนปลัด 

เพ่ือประชาชน
เดินทางสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กวาง ๕ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ 
เมตร 
ยาว ๑,๑๐๐ เมตร 

- 
๓,๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๓,๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๓,๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๑ สาย 
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๓. 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. อาลัย-หนองอิไทย 

เพ่ือประชาชน
เดินทางสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กวาง ๕.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ 
เมตรยาว  ๒,๓๐๐    
เมตร 

- 
๗,๐๔๐,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๗,๐๔๐,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๗,๐๔๐,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๑ สาย 
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๔. 
โครงการกอสรางถนน 
คสล. พะแวะเหนือ -
หนองอิไทย 

เพ่ือประชาชน
เดินทางสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กวาง ๔.๐๐ ม. 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม. 
ยาว ๒,๑๐๐ ม. 

- 
๕,๑๔๙,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๕,๑๔๙,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๕,๑๔๙,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๑ สาย 
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

แบบ  ผ. ๐๓ 



๓๙ 
 

 
 
 
 
๑. ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๑.๑  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕. 

โครงการกอสรางถนน 
คสล สลักได-หนองอิไทย 

เพ่ือประชาชน
เดินทางสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ 
เมตร 
ยาว  ๒,๔๐๐  เมตร 

- 
 

๕,๘๘๔,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

 
 

๕,๘๘๔,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

 

 
 
๕,๘๘๔,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

 

๑ สาย 
ประชาชน

เดินทางสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๑๖. 

โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางภายใน
หมูบานหนองอิไทย 

เพ่ือประชาชน
เดินทางสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ 
เมตร 

- 
๒,๗๐๐,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๒,๗๐๐,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๒,๗๐๐,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

๑ สาย 
ประชาชน

เดินทางสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

รวม ๑๖ โครงการ  ๔๕,๖๕๘,๗๐๐.- ๔๕,๖๕๘,๗๐๐.- ๔๕,๖๕๘,๗๐๐.-    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๓ 



๔๐ 
 

 
 
 

บัญชีสรุปครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๖๕๖๑-๒๕๖๔) แกไขหรือเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ รวม ๔ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.๑ แผนงานบริหารงาน   
      ทั่วไป 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๑๑ ๓๓๐,๖๐๐ ๗ ๒๗๑,๔๐๐ ๑ ๘๔,๖๐๐ ๒๐ ๗๐๖,๖๐๐ 

๑.๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - ๓ ๑๗,๖๐๐ ๓ ๑๗,๖๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๗ ๔๐,๒๐๐ 

๑.๓ การรักษาความสงบ      
     ภายใน 

- - ๑ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๓ ๘,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๓,๑๔๘,๒๐๐ ๑๑ ๓,๐๘๙,๐๐๐ ๓ ๒,๘๘๙,๖๐๐ ๒๘ ๙,๑๔๖,๘๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 

บัญชีสรุปครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แกไขหรือเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒) 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและที่มา หนวยท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

ป ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือใชในการบริการ
ประชาชน 

โครงการจัดซ้ือเครื่องกรองนํ้า
จํานวน ๒ เครื่อง 
 

๒๐,๐๐๐.- - - - สํานักปลัด 

๒ บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือใชในการเก็บเอกสาร
และรองรับเอกสาร 

โครงการจัดซ้ือตูเอกสารแบบ
กระจกเล่ือน คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน ผลิตภณัฑ
อุสาหกรรม จํานวน ๖ ตูๆ ละ 
๔,๕๐๐ บาท 

- ๒๗,๐๐๐.- - - กองคลัง 

๓ บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือใชในการรองรับ
เจาหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการจัดซ้ือถังนํ้าแข็ง
พลาสติก จํานวน ๒ ถัง  
ความจุ ๒๐๐ ลิตร 

- ๖,๒๐๐.- - - สํานักปลัด 

๔ บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือใชในการปรับอากาศ
ในสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศพรอมติดต้ัง
สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดไมนอยกวา 
๓๒,๐๐๐ BTU จํานวน ๒ 
เครื่องๆละ ๔๒,๓๐๐ บาท 

- ๘๔,๖๐๐.- ๘๔,๖๐๐.- ๘๔,๖๐๐.- สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



๔๒ 
 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและที่มา หนวยท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

ป ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือใชในการบริการ
ประชาชน 

โครงการจัดซ้ือเวที
อเนกประสงคขนาดกวางไม
นอยกวา ๖ เมตร ยาวไมนอย
กวา ๗ เมตร สูงไมนอยกวา 
๐.๘๐ เมตร  
 

- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- - สํานักปลัด 

๖. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือใชในการบริการ
ประชาชนและรองรับ
เจาหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ
กระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต
แบบไรสาย 

- ๖,๐๐๐.- - - กองการศึกษา 

๗. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ
เลเซอร ชนิด LED ขาว
ดํา (Multifunction) 

โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ
เลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 
(Multifunction) จํานวน ๑ 
เครื่อง 

- ๒๐,๐๐๐.- - - กองการศึกษา 

๙ เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โรงงาน 

เพ่ือใชในการในการ
ปฏิบัติงานในองคกร 

โครงการจัดซ้ือเครื่องเจียตัด
แบบมือถือ ขนาด ๗ น้ิว 
 

- ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ - กองชาง 

๑๐ เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โรงงาน 

เพ่ือใชในการในการ
ปฏิบัติงานในองคกร 

โครงการจัดซ้ือเครื่องเช่ือม
โลหะ 

- ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ - กองชาง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



๔๓ 
 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและที่มา หนวยท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

ป ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือใชในการบริการ
ประชาชนและรองรับ
เจาหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการจัดซ้ือรถจักยานยนต
ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา 

- ๔๐,๘๐๐.- ๔๐,๘๐๐.- - กองชาง 

๑๒. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือใชในการบริการ
ประชาชนและรองรับ
เจาหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการจัดซ้ือรถจักยานยนต
ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา 

- ๔๐,๘๐๐.- ๔๐,๘๐๐.- - สํานักปลัด 

๑๓ บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ งานบาน 
งานครัว 

เพ่ือใชตัดแตงพุมไม โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดแตง
พุมไม 

- ๑๐,๒๐๐.- ๑๐,๒๐๐.- - สํานักปลัด 

๑๔ การรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภณัฑ รถนํ้า
เอนกประสงค 

เพ่ือจัดหารถนํ้า
เอนกประสงคสําหรับ
บริการประชาชนเม่ือ
ไดรับความเดือดรอนจาก
เหตุอัคคีภยั 

รถบรรทุกดีเซลขนาด ๖ ตัน 
๖ ลอ กระบอกสูบไมตํ่ากวา 
๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกนํ้า
เอนกประสงค และติดต้ัง
เครนไฮโดรลิคพรอมกระเชา
รายละเอียดตามท่ี อบต. 
กําหนด 

- ๒,๘๐๐,๐๐๐.- ๒,๘๐๐,๐๐๐.- ๒,๘๐๐,๐๐๐.- สํานักปลัด 

๑๕. เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โรงงาน 

เพ่ือใชในการในการ
ปฏิบัติงานในองคกร 

โครงการจัดซ้ือเล่ือยยนต
จํานวน ๑ ตัว 

- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- สํานักปลัด 

๑๖. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือใชในการในการ
ปฏิบัติงานในองคกร 

โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน 
จํานวน ๓ ตัว 

 ๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- - สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



๔๔ 
 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและที่มา หนวยท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

ป ๒๕๖๑ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๒ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๓ 
(บาท) 

ป ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ สํานักงาน เพ่ือใชในการในการ
ปฏิบัติงานในองคกร 

โครงการจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง
ตามเกณฑราคากลางและ
ลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- - กองชาง 

รวม ๑๗  โครงการ ๒๐,๐๐๐.- ๓,๑๔๘,๒๐๐.- ๓,๐๘๙,๐๐๐.- ๒,๘๘๙,๖๐๐.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๘ 


