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คําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

............................................. 
 

เรียน   ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  ทานรองประธานสภาฯ       

และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามท่ีไดมีประกาศ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดศรีสะเกษ  ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสด์ิ(ส.อบต) และนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ(นายก อบต.)  โดยใหมีการเลือก

ต้ังข้ึนใหมแทนตําแหนงท่ีวางในวันอาทิตยท่ี  19  ตุลาคม 2556 ขาพเจา  นายภูริต อภิรักษวรการ  

ไดรับเลือกจากพอแม พ่ีนองชาวตําบลสุขสวัสด์ิใหเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ เพ่ือให

เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2546 มาตรา 58 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหาร

สวนตําบลไดหน่ึงคนซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน  และมาตรา  58/5  กําหนดวากอนท่ีนายกองคการบริหาร

สวนตําบลจะเขารับหนาท่ีใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบล  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจะตองแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล

โดยไมมีการลงมติ  ท้ังน้ีภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวน

ตําบล 

  ขาพเจา  ซ่ึงไดรับความไววางใจจากประชาชนในเขตตําบลสุขสวัสด์ิ  เลือกใหมาเปน

นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  เพ่ือเปนตัวแทนของชาวตําบลสุขสวัสด์ิในการพัฒนาทองถ่ิน

เปนระยะเวลา  4  ป  ซ่ึงในการไดรับการเลือกเขามาในคร้ังน้ี  ขาพเจาจึงเสนอนโยบายกับพอแมพ่ีนอง

ชาวตําบล    สุขสวัสด์ิวาจะบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนอง

ประชาชน และจะแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนกอนเปนอันดับแรกและท่ีสําคัญประชาชน

จะตองมีสวนรวมในการบริหารงาน “รวมคิด  รวมสราง  รวมปฏิบัติ  เกิดความโปรงใส  สามารถ

ตรวจสอบและประเมินผลได ”  เพ่ือใหตําบลสุขสวัสด์ิมีความอยูดีมีสุข  มีความเปนอยูท่ีดีข้ึนสามารถ

พ่ึงตนเองได โดยนอมนําทฤษฎีตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานพัฒนาตําบลสุขสวัสด์ิ     ใหไดรับประสูงสุด ซ่ึงนโยบายท่ีขาพเจาไดใหกับประชาชนเปน

ภารกิจท่ีขาพเจาจะตองยึดถือปฏิบัติในการทํางาน เพ่ือใหประชาชนไดรับความพอใจและเกิดประโยชน

สูงสุด 

 

 

 



  นโยบายท่ีขาพเจาจะแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิในคร้ังน้ีเปน

นโยบายท่ีจะนําไปปฏิบัติใหเห็นผลชัดเจน เปนตนวาจะบริหารงบประมาณแบบมีสวนรวมจากประชาชน

จะตองสนองตอบตอความตองการของประชาชน และประชาชนจะตองมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล  สุขสวัสด์ิต้ังแตการจัดทําแผนประชาคมระดับหมูบานทุกหมูบานและมายังระดับ

ตําบล ดังวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิท่ีวา  “ชุมชนนาอยู  มีความเขมแข็ง     

พัฒนาแหลงสิ่งแวดลอมใหดี  โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน มวลประชาเปนสุข ปราศจาก

อบายมุข ทุกชนิด  เรงเศรษฐกิจดี เพียบพรอมมีวัฒนธรรม” 

  ขาพเจา  ขอแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  ดังน้ี 

  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  มุงม่ันท่ีจะพัฒนายกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน           

เพ่ือสนับสนุนและตอบสนองความตองการของประชาชน  การคมนาคมท่ีสะดวก ระบบสาธารณูปโภคท่ี

ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางนโยบายเนนหลักพ้ืนฐานของชุมชนดังน้ี 

 1. จัดหารถฉุกเฉิน 1669 เพ่ือบริการประชาชนในการสงตอผูปวย ชวยผูประสบอุบัติเหตุ 

 2. จัดใหมีไฟฟาและนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร ท้ังนาขาวและสวนยางพารา จัดหาปุย ยาปราบ 

             ศัตรูพืช ในราคาถูกและมีคุณภาพดี 

 3. จายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จายทุกวันท่ี 1 ของเดือน (ถาตรงวันหยุดจายวันทําการแรก) 

 4. ถนนหนทางการคมนาคมท่ีสะดวก ประกวดราคาจัดซ้ือจัดจางอยางโปรงใสตรวจสอบได 

 5. มีท่ีออกกําลังกายหมูบานและลานกีฬาตําบล 

 6. หองสมุดตําบลและศูนยการเรียนรูทดลองนอกตํารา 

 7. จุดบริการอินเตอรเน็ต Free wifi  ทุกหมูบานภายใน 4  ป 

 8. รถสูบส่ิงปฏิกูล ท่ีถูกสุขลักษณะ 

 9. ทีมชวยเหลือกิจการงานบุญในพ้ืนท่ี มีพิธีกรชวยเหลืองานทุกหมูบาน 

               นโยบายแนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

       แนวทางที่ 1   นโยบาย 3 ส. 

       กอสรางปรับปรุงและซอมแซมถนน  ทางระบายนํ้าโดยจะดําเนินการดังน้ี 

 1.1 สรางและปรับปรุงซอมแซมถนนหนทาง ใหการคมนาคมสะดวก เปดใหมีการประกวด 

              ราคาอยางโปรงใส และตรวจสอบไดโดยทําโครงการถนนดีตองไมมีหลุม 

 1.2 ขุดลอกหวยหนองคลองบึง เพ่ือเก็บกักนํ้าใชอุปโภค บริโภค ในหนาแลง 

 1.3 จัดหาไฟฟาเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ 

 1.4 จัดหาบอนํ้าบาดาล เพ่ือสงเสริมการปลูกผักในการทําเกษตรกรรมนอกฤดูกาล 

 1.5 สรางจุดออกกําลังกายประจําหมูบาน และลานกีฬาตําบล 

 1.6 ปรับปรุงรักษาโครงสรางข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอยูเดิมใหมีสภาพใชงานได 



      แนวทางที่ 2 เสริมสรางดานการบริหารสาธารณะไฟฟา  กอสรางแหลงนํ้าสาธารณะและ

แหลงนํ้าด่ืมนํ้าใช  ตลาดนัดชุมชนโดยจะดําเนินการดังน้ี 

        -ขยายเขตระบบประปาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี                               

        -เพ่ิมแสงสวางไฟฟาสาธารณะ - ไฟฟาจราจร ภายในหมูบาน 

        -ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

              นโยบายดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

      แนวทางที่ 1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ และจัดสวัสด์ิการใหชุมชน ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือเปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอม

ท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในชุมชนใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญ

กับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชน จากการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ขณะเดียวกัน ยังจําเปนตองบริหารจัดการแผนพัฒนาตําบล ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปน

รูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพ้ืนท่ีภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน  ซ่ึงจะนําไปสู

การพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ีย่ังยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมจริยธรรม

ในการดําเนินชีวิตใหปกติสุข  รักษาศิลปวัฒนธรรมท่ีดี โดยจะดําเนินการดังน้ี                  

1.1 สงเสริมเกษตรกรใหมีรายไดเพ่ิม จากการทําการเกษตรท่ีถูกวิธี และชวยหา                         

ตลาดท่ีเหมาะสม ทําการเกษตรครบวงจร 

1.2 สงเสริมการปลูกไมและพืชโตเร็ว เพ่ือปอนตลาดและสรางรายไดเพ่ิมใหเกษตรกร 

1.3 สงเสริมการศึกษาระดับกอนประถมวัย และสําหรับเด็ก เยาวชนในตําบล           

โดยการจัดหาส่ือ หองเรียนอัจฉริยะและนวัตกรรมใหมๆทางการศึกษา 

1.4 สงเสริมการศึกษาของเยาวชนในทองถ่ิน ท่ีมีความรูความสามารถ ใหไดศึกษาตอ

ในสาขาท่ีเปนประโยชนตอทองถ่ิน เชน ดานการพยาบาล,สาธารณสุข และการ         

พัฒนาสังคม เพ่ือกลับมาทํางานในทองถ่ิน 

1.5 สงเสริมใหเยาวชนในทองถ่ิน ไดมีโอกาส เรียนพิเศษในดานกีฬา ภาษา ไอที        

ดนตรีและการแสดง เพ่ือเปนการเตรียมคนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.6 สงเสริมใหสุขสวัสด์ิเปนตําบลสีขาวปลอดจากยาเสพติด โดยการสรางเครือขาย       

และเกราะปองกันท่ีเขมแข็ง จากระดับครัวเรือนสูระดับหมูบานและตําบล 

1.7 สงเสริมอาชีพอิสระ และสินคาของชุมชน เชน ขาวหลาม ทอผาไหม และไขเค็ม 



1.8 สงเสริมใหสุขสวัสด์ิ เปน ศูนยกลางเมืองธรรมะและศาสนา บวชสามเณร  ภาคฤดู

รอน อบรมจริยธรรม สงเสริมศูนยการปฏิบัติธรรม ฝกอบรมพิธีกรพิธีการ ผูทํา

หนาท่ีชวยเหลืองานบุญประเพณีตาง  ๆและกิจกรรมตามวันสําคัญทางศาสนา 

1.9 กิจกรรมกลุมตางๆ เชน  กลุมคนพิการและดอยโอกาส ,กลุมเยาวชน กลุม อสม. 

กลุมสตรีฯ  

1.10 สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือความทันสมัยและรูเทาทันขาวสาร                

มีจุดบริการอินเตอรเน็ต Free Wifi 

1.11 โครงการอบรมดานวินัยจราจร และสงเสริมการสอบเพ่ือรับใบอนุญาตขับข่ี 
        

แนวทางที่ 2 สนับสนุนพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม โดยจะดําเนินการดังน้ี 

                         - สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 

        - สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 

        - จัดสงเสริมและรักษาประเพณีทองถ่ิน 

                         - กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย กิจกรรมการรองเลนเตนรํา  การประกวด   

                           รองเพลง การอบรมผูนําทองถ่ิน อบรมผูนําเยาวชน                              

 แนวทางที่ 3 สนับสนุนสงเสริมดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยจะดําเนินการ

ดังน้ี 

        - สนับสนุนงบประมาณใหแกศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 

                         - จัดหารถฉุกเฉินEMSหรือรถ 1669 เพ่ือบริการประชาชนสงตอผูปวย            

          ชวยอุบัติเหตุอยางทันทวงที โดยมี อปพร.เปนตัวขับเคล่ือน 

        - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี " พ่ีนองอยูใสนอ อบต.สิพาหมอไปคําคีง "                     

         - กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

                            ตําบล นําทีมโดย อสม.          

                          - สงเสริมและรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา 

                 - การปองกันและระงับโรคติดตอ 

                 - สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายระดับตําบล 

         - สนับสนุนเคร่ืองมือเวชภัณฑทางการแพทย 

        - สงเสริมสนับสนุนเวชภัณฑยาสามัญประจําศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 

        - การสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

        - จัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล 

 

 



 

           นโยบายพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอยโดยจะ 

                ดําเนินการดังน้ี  

     -พัฒนาดานการสงเสริมประชาธิปไตย   

                    -จัดใหมี อปพร. การปองกันบรรเทาสาธารณภัยประจําตําบล เพ่ือรักษา ความสงบ 

                     เรียบรอย  การมีสวนรวมของชุมชน องคกรและการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ  

                    ทรัพยสินท่ัวไป 

 นโยบายพัฒนาดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางจิตร    

สํานึก ตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะมูลฝอย

โดยจะดําเนินการดังน้ี 

- จัดและสงเสริมแนวทางกําจัดขยะ รีไซเคิลขยะ แยกขยะภายในชุมชน 

- รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึกใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

- ขุดลอกคลองธรรมชาติใหดูเปนระเบียบเรียบรอย และใหใชประโยชนไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพ 

- สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

- สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือใหประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได 

- ควบคุมดูแลท่ีสาธารณประโยชนมิใหถูกบุกรุก ท่ีสาธารณประโยชน 

- สงเสริมใหมีสวนสาธารณประโยชนเพ่ือใชเปนท่ีพักผอนหยอนใจ  

  นโยบายพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   

     จัดใหมีกิจกรรมงานบุญประเพณีตามฮีตสิบสองครองสิบส่ี สรางเอกลักษณงาน  

                      ประเพณีของชุมชน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมดังน้ี  

                              - งานบุญบ้ังไฟ  

                              - งานบุญขาวจี 

                              - งานประเพณีลอยกระทง 

 นโยบายพัฒนาดานการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 

  แนวทางที่ 1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนโดยให

องคกรเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนา โดยจะดําเนินการดังน้ี  

   -จัดทําประชาคมหมูบานและตําบลกอนดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง  ๆ

   -ปรับภูมิทัศนใหบานเรือน หมูบานนาอยู 

 



 

  แนวทางที่ 2   สงเสริมระบบการบริการตามมาตรฐานสากล โดยจะดําเนินการดังน้ี 

   - ปรับปรุงการบริหารงานในองคกรใหมีระบบตามหลักบริหารองคกรสากล 

   - ปรับปรุงอาคารท่ีทําการเพ่ือรองรับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

   - ปรับปรุงเพ่ิมเติมวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

   - สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร 

   - สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. 

   - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

   - พัฒนาการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

  แนวทางที่ 3  พัฒนาจัดระเบียบชุมชนและสังคม โดยจะดําเนินการดังน้ี 

- ออกขอบัญญัติ อบต.เพ่ือควบคุม การจัดระเบียบชุมชนและสังคมตาม                     

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

นโยบายแนวทางการพัฒนาดานการกระจายอํานาจฯ 

 แนวทางที่ 1 การถายโอนภารกิจการจัดการศึกษา โดยจะดําเนินการดังน้ี 

  - เสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการถายโอนฯท้ังในและนอกระบบ 

  - สงเสริมอาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน 

 แนวทางที่ 2 สงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังรักษาบําบัดผูติดยาเสพติด  

  - สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

  - รณรงค เฝาระวัง บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

  - ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

- สนับสนุนงบประมาณแกองคกรดานการปองกันการแพรระบาดของ  ยาเสพ

ติดภายในชุมชน 

  แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  โดยจะดําเนินการดังน้ี 

      ดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

         นโยบายแนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 

  - จัดใหมีการอบรมคณะผูบริหาร เจาหนาท่ีและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

  - จัดใหเจาหนาท่ีศึกษาตอ  อบรม  ตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูน 

                     ความรูความสามารถ เพ่ือพัฒนาองคกรและสนองความตองการของประชาชน 

  - ดูแลเร่ืองสวัสด์ิการตาง  ๆของเจาหนาท่ี เชน คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก ทีอยูอาศัย คาครองชีพ  



  - ปรับอัตราบุคลากรใหเพียงพอตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือตอบสนองความตองการ                     

ของประชาชน จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือในการทํางานใหเพียงพอ  เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 

 

  ท้ังน้ี  จะไดจัดทําแผนงานโครงการตามท่ีไดกําหนดนโยบายไว และจัดสรรงบประมาณ    

ในแตละปใหเหมาะสมตามความจําเปนและความตองการของประชาชนในทุกดาน โดยยึดหลักการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี รวมท้ังการประสานขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  จังหวัด  และหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของในการพัฒนาพ้ืนท่ี  โดยการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการแกไขปญหาจะเปนไป

ตามอํานาจหนาท่ี ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ

ใหเปนชุมชนนาอยูอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 

 

ผูแถลงนโยบาย 

 

 

 (นายภูริต  อภิรักษวรการ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

ตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕63 

****************************************************** 
                  อาศัยอํานาจตามความ  มาตรา  ๖๖, มาตรา ๖๗,มาตรา๖๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๖                 

แหงพระราชบัญญัติกําหนดผลและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒               

จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ดังน้ี 

                    ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ   ไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 โดยไดประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนตําบลไว เปนเ งิน                         

33,700,000.00 บาท และประมาณการรายจายเปนเงิน 33,700,000.00 บาท                     

                     จากผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕63                  

ท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ มีรายรับจริงจากการประมาณการรายจายเปนเงิน 

32,013,761.96 บาท และไดรับเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจเปนเงิน 6,411,067.53 

บาท รวมองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิไดรับงบประมาณในการบริหารและดําเนินการในยุทธศาสตรและ

ดานตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังส้ิน 38,424,829.49 บาท และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

เอกสารท่ีแนบมาพรอมน้ี 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

จำนวน 
โครงการ งบประมาณ คิดเป็น จำนวน 

โครงการ งบประมาณ คิดเป็น จำนวน 
โครงการ งบประมาณ 

คิด
เป็น 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๓๓ ๑๐,๓๕๓,๐๐๐.๐๕ ๔๐.๖๖ ๓๓ ๑๐,๓๒๐,๐๐๔.๙๐ ๔๒.๑๙ ๓๓ ๑๐,๓๒๐,๐๐๔.๙๐ ๔๒.๑๙ ๑๒ ๓๒,๙๙๕.๖๐.- ๓.๔๐ 

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชุมชน 

๑๙ ๑๔,๑๔๘,๗๘๐ ๕๕.๕๙ ๑๕ ๑๓,๒๒๓,๙๗๐.๕๐ ๕๔.๐๕ ๑๕ ๑๓,๒๒๓,๙๗๐.๕๐ ๕๔.๐๕ ๔ ๙๒๔,๘๐๙.๕๐ ๙๓.๒๓ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบสังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๙ ๓๖,๕๘๕ ๐.๑๔ ๓ ๓๖,๕๘๕ ๐.๑๕ ๓ ๓๖,๕๘๕ ๐.๑๕ ๖ ๐ ๐ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔ ๓๐,๐๐๐ ๐.๑๑ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๔ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๔ ๓ ๒๐,๐๐๐ ๒.๐๑ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๕ ๗๔,๐๐๐ ๐.๓๐ ๒ ๖๖,๐๐๐ ๐.๒๗ ๒ ๖๖,๐๐๐ ๐.๒๗ ๓ ๘,๐๐๐ ๐.๗๖ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและบริการ
ประชาชน 

๑๗ ๘๑๔,๒๒๕ ๓.๒๐ ๑๔ ๘๐๘,๑๗๐ ๓.๓๐ ๑๔ ๘๐๘,๑๗๐ ๓.๓๐ ๓ ๖,๐๕๕ ๐.๖๑ 

รวม ๘๗ ๒๕,๔๕๖,๕๙๐.๐๕ ๑๐๐ ๖๘ ๒๔,๔๖๔,๗๓๐.๔๐ ๑๐๐ ๖๘ ๑๖,๙๙๔,๑๘๗.๔๒ ๑๐๐ ๓๑ ๙๙๑,๘๖๐.๑๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชีโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป ี งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

 ๑.โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
ร่องจังเอิญด้านทิศตะวันตกจากแยกถนน
สายโพนปลัด/เขวา-เขตตำบลปราสาทเยอ 

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
สายร่องจังเอิญด้านทิศตะวันตก
จากแยกถนนสายโพนปลัด/เขวา-
เขตตำบลปราสาทเยอ 

133,๐๐๐.- 133,๐๐๐.- 133,๐๐๐.- ๐ 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายเสี่ยน - บ้านนางสำเนียง นัยเนตร หมู่
ที่ ๑  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายเสี่ยน - บ้านนางสำเนียง 
นัยเนตร หมู่ที่ ๑  

๕๓,๐๐๐.- ๕๓,๐๐๐.- ๕๓,๐๐๐.- ๐.- 

3. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมพื้น
คอนกรีตภายในหมู่บ้านโพนปลัดบริเวณ สี่
แยกบ้านนางพุฒและสามแยกบริเวณบ้าน
นางสมคิด หมู่ที่  

โครงการวางท่อ คสล. พร้อมพื้น
คอนกรีตภายในหมู่บ้านโพนปลัด
บริเวณ สี่แยกบ้านนางพุฒและสาม
แยกบริเวณบ้านนางสมคิด หมู่ที่  

๑๓,๑๐๐.- ๑๓,๑๐๐.- ๑๓,๐๐๐.- ๑๐๐ 

4. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) 
ภายในหมู่บ้านเขวาถนนกลางหมู่บ้าน หมู่
ที่ 2  

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
(คสล.) ภายในหมู่บ้านเขวาถนน
กลางหมู่บ้าน หมูท่ี่ 2  

101,400.- 101,300.- 101,300.- ๑๐๐ 

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายประปาบ้านเขวา - เขตตำบลปราสาท
เยอ  

 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน
คลุกสายประปาบ้านเขวา - เขต
ตำบลปราสาทเยอ  

98,000.- 98,000.- 98,000.- 0.- 

6. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล ขนาด 6 
น้ิว หมู่ที่ 2  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้าน
เขวา หมู่ที่ 2 

30,000.- 28,000.- 0.- 2,000.- 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
จังเอิญ - ถนนโพนปลัด/เขวา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านจังเอิญ - ถนนโพนปลัด/เขวา 200,000.- 200,000.- 200,000.- 0.- 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย หมูท่ี่ 4  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย หมูท่ี่ 4 

124,000.- 124,000.- 124,000.- 0.- 

9. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายใน
หมู่บ้านหนองอิไทย ซอยแยกคุ้มทุง่ลุย
ลาย  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองอิไทยซอยแยกคุ้มทุง่
ลุยลาย 

79,000.- 79,000.- 79,000.- 0.- 

๑0. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลบ้าน
หนองอิไทย ขนาด 6 น้ิว  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้าน
หนองอิไทย หมู่ที่ 4 

30,000.- 28,000.- 28,000.- 2,000.- 

11. โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
ตะวันออกหมู่บ้านห้วย- ป่าช้าบ้านหนองอิ
ไทย  

โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
ตะวันออกหมู่บ้านห้วย - ป่าช้าบ้าน
หนองอิไทย 

152,000.- 152,000.- 152,000.- 0.- 

12. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
(คสล.) ภายในหมู่บ้านห้วย หมู่ที ่5  

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
(คสล.) ภายในหมู่บ้านห้วย หมู่ที ่5 

49,100.- 48,800.- 48,800.- 300.- 

13. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สาย
บ้านสลักได - บ้านสะแก หมู่ที่ 6 (ต่อ
โครงการเดิม)  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านสลักได - บ้านสะแก หมู่ที่ 6 
(ต่อโครงการเดิม) 

115,000.- 114,539.- 114,539.- 461.- 

14. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลบ้านสลัก
ได ขนาด 6 น้ิว  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้าน
สลักได หมู่ที่ 6 

30,000.- 28,000.- 28,000.- 2,000.- 

 
 
 



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป ี งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

๑๕.โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) จากสี่
แยกคุ้มบา้นหนองอีตู้ - บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 7  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่
แยกคุ้มบา้นหนองอีตู้ - บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 7 

214,700.- 214,700.- 214,700.- 0.- 

1๖. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. 
จากบ้านนายพรมมา - สี่แยกทางไปสลัก
ได  

โครงการก่อสร้องร่องระบายน้ำ 
คสล.จากบ้านนายพรมมา-สี่แยก
ทางไปสลักได 

130,200.- 129,800.- 129,800.- 400.- 

1๗. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สาย
บ้านพะแวะใต้ หมู่ที่ 8 - บ้านคูสีแ่จ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านพะแวะ
ใต้ - บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8 

70,000.- 70,000.- 70,000.- 0.- 

1๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองยาวรอบบ้านน้อยจากบ้าน
นายคำผิว - บ้านนายคำสิงห์ หมู่ที่ 9  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองยาวรอบบ้านน้อยจาก
บ้านนายคำผิว - บ้านนายคำสงิห์ 
หมู่ที่ 9 

112,000.- 107,020.- 107,020.- 4,980.- 

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ซอยบ้านน้อย
จากบ้านนางดวน - บ้านนายวสันต์  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
บ้านหนองยาว หมูท่ี่ 9 ซอยบ้าน
น้อย จากบ้านนางดวน – บ้านนาย
วสันต์ 

88,000.- 88,000.- 88,000.- 0.- 

2๐. โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตสำเร็จ 
(ร้ัวคาวบอย) หน้าหมู่บ้านระหาร ถนน
หนองแคน/จันลม  

โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตสำเร็จ 
(ร้ัวคาวบอย) หน้าหมู่บ้านระหาร 
ถนนหนองแคน/จันลม 

169,000.- 157,900.- 0.- 11,100.- 

2๑. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สาย
บ้านระหาร หมู่ที่ 10 - บ้านสลักได หมู่ที่ 
6 (ต่อโครงการเดิม)  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านระหาร หมู่ที่ 10 - บ้านสลักได 
หมู่ที่ 6 (ต่อโครงการเดิม) 

31,000.- 31,000.- 31,000.- 0.- 

2๒. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สาย
บ้านสุขสวัสด์ิ เลียบคลองอีสานเขียว - 
ถนนสายพยหุ์/ขุนหาญ เขต ต.ปราสาท
เยอ  

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สาย
บ้านสุขสวัสด์ิ เลียบคลองอิสาน
เขียว - ถนนสายพยุห์/ขุนหาญ เขต
ตำบลปราสาทเยอ 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 0.- 

2๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
แขม - ถนนโพนปลัด/หนองอิไทย  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านแขม - ถนนโพนปลัด/หนองอิ
ไทย 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 0.- 

2๔. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
(คสล.) ภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือซอย
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
(คสล.) ภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือ 
ซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

101,700.- 101,700.- 0.- 0.- 

2๕. โครงการก่อสร้าง (คสล.) ภายใน
หมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยสระหนองคู  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านพะแวะเหนือ ซอยสระ
หนองค ู

99,000.- 99,000.- 99,000.- 0.- 

2๖. โครงการขุดเจาะบาดาล บ้านพะแวะ
เหนือ ขนาด 6 น้ิว  

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้าน
พะแวะเหนือ หมู่ที่ 12 

30,000.00 28,000.00 0.00 2,000.- 

2๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากฟาร์มปลานางหนูปัด-ที่
นานายปัญญา โพนปลัด  

โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากฟาร์มปลานาง
หนูปัด - ที่นานายปัญญา โพนปลัด 

31,500.- 31,495.15 31,495.15 4.85 

2๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรแยกบ้านหนองอิไทย/บ้าน
หนองยาว-หลงัที่ทำการ อบต.สุขสวัสด์ิ  

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
แยกบ้านหนองอิไทย/บ้านหนองยาว - 
หลังที่ทำการ อบต.สุขสวัสด์ิ 

167,257.52 167,257.52 167,257.52 0.- 

 



 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป ี งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

๒๙. โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าบ้าน
ระหาร จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส พร้อม
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส จำนวน 1  

โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า
บ้านระหารจาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส 
พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
จำนวน 1 ลูก 

230,500.- 222,550.25 222,550.25 7,949.75 

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
3๐. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกพืชปุย๋สดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกพืชปุย๋สดเพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

20,000.- 19,887.- 19,887.- 113.- 

3๑. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  

เบี้ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ 7,709,160.- 7,397,800.- 7,397,800.- 311,360.- 

3๒. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบีย้
ความพิการ)  

เบี้ยยงัชีพคนพิการ 
2,709,400.- 2,388,000.- 2,388,000.- 321,400.- 

3๓. โครงการสนับสนุนเบี้ยยงัชีพ
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(HIV)  

เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส ์
24,000.- 24,000.- 24,000.- 0.- 

3๔. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรี 
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวไทยห่างไกล
ความรุนแรง  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาท
สตรี ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
ไทยห่างไกลความรุนแรง 

30,000.- 24,220.- 24,220.- 5,780.- 

๓๕. โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตำบลสุขสวัสด์ิ  

โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตำบลสุขสวัสด์ิ 

2,800.- 0.- 0.- 2,800.- 

3๖. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้านยา
เสพติด  

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

12,000.- 0.- 0.- 12,000.- 

๓๗. โครงการอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ 47 
(พ.ศ.2563)  

โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุน
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ คร้ังที่ 47 (พ.ศ.2563) 
ศรีสะเกษเกมส์ และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังที่ 37 
(พ.ศ.2564) นครลำดวนเกมส์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 0.- 

๓๘. โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา  

โครงการส่งเสริมนักกีฬาร่วมการ
แข่งขันกีฬา 60,000.- 46,870.- 46,870.- 13,130.- 

๓๙. โครงการแข่งขันกีฬาสุขสวัสด์ิเกมส์  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสุขสวัสด์ิ 
คร้ังที่ 23 

298,230.- 298,230.- 298,230.- 0.- 

4๐. โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก
นักเรียนก่อนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ  

โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับ
นักเรียนก่อนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สุขสวัสด์ิ 

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

4๑. โครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

818,800.- 717,120.- 717,120.- 101,680.- 

4๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลสุขสวัสด์ิ  

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลสุขสวัสด์ิ 

1,160,000.- 1,080,000.- 1,080,000.- 80,000.- 

 
 



๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป ี งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

4๓. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลสุขสวัสด์ิ  

ค่าอาหารเสริม (นม) 717,600.- 652,983.50 652,983.50 64,616.50 

๔๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 5 กลุ่มสาระ
หลักของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสุข
สวัสด์ิ 6 แห่ง  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 
5 กลุม่ สาระหลักของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ อบต.สุขสวัสด์ิ 6 แห่ง 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 0.- 

๔๕. โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไข้หวัดใหญ่2009/โรค
ไข้หวัดนก/โรคฉี่หนู/โรคไข้เลือดออก  

โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ 2009/โรคไข้หวัดนก/
โรคฉี่หนู/โรคไข้เลือดออก 

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

๔๖. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

36,790.- 36,680.- 36,680.- 110.- 

๔๗. โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.สุขสวัสด์ิ 

80,000.- 78,390.- 78,390.- 1,610.- 

๔๘. โครงการกำจัดขยะมูลฝอย  โครงการกำจัดขยะมูลฝอย Big 
cleaning day เก็บขยะ ทำความ
สะอาดให้บ้านเราน่าอยู่ 

10,000.- 9,790.- 9,790.- 210.- 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔๙. โครงการฝึกอบรมและทบทวนการ
ป้องกันภัยให้กับ อปพร.  

โครงการฝึกอบรมและทบทวนการ
ป้องกันภัยให้กับ อปพร. 

0.- 0.- 0.- 0.- 

5๐. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

0.- 0.- 0.- 0.- 

5๑. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,000.- 25,000.- 25,000.- 0.- 

๕๒. โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภยั 
อุบัติเหตุจราจร  

โครงการอาสาสมัครป้องกันภัย
อุบัติเหตุจราจร 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๕๓. โครงการดำเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่  

โครงการดำเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม ่

6,585.- 6,585.- 6,585.- 0.- 

๕๔. โครงการดำเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

โครงการดำเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๕๕. โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ  

โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 0.- 

๕๖. โครงการอุดหนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ไพรบึง  

โครงการอุดหนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอไพร
บึง 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๕๗. โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภยัใน
สถานศึกษา  

โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

0.- 0.- 0.- 0.- 

 
 
 
 
 



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป ี งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

๕๘. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

10,000.- 0.- 0.- 10,000.- 

๕๙. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย  

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

๖๐. โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ  

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์
น้ำ 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 0.- 

6๑ โครงการแหล่งน้ำสะอาดปลอดจาก
ผักตบชวาและวัชพืช  

โครงการแหล่งน้ำสะอาด ปลอด
จากฝักตบชวาและวัชพืช 5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6๒. โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา  

โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

0.- 0.- 0.- 0.- 

6๓. โครงการฝึกอบรมธรรมะสำหรับ
ประชาชน ตำบลสุขสวัสด์ิ  

โครงการฝึกอบรมธรรมะสำหรับ
ประชาชนตำบลสุขสวัสด์ิ 

20,000.- 19,200.- 19,200.- 800.- 

๖๔. โครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

โครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 0.- 0.- 0.- 0.- 

๖๕. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกียรติ  

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๖๖. โครงการราชพิธี รัฐพิธี  โครงการราชพิธี รัฐพิธี 54,000.- 46,800.- 46,800.- 7,200.- 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 
๖๗. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณ
หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุข
สวัสด์ิ  

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ
หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขสวัสด์ิ 

80,000.- 80,000.- 0.- 0.- 

๖๘. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ 
อบต.สุขสวัสด์ิ  

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 

100,000.- 100,000.- 0.- 0.- 

๖๙. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 
(โครงหลังคาเหล็ก) อบต.สุขสวัสด์ิ  

โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ (โครงเหล็ก) อบต.
สุขสวัสด์ิ 

39,000.- 38,200.- 0.- 800.- 

7๐. โครงการปรับปรุงห้องน้ำและห้อง
อาบน้ำพร้อมประปาประจำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สุขสวัสด์ิ  

โครงการปรับปรุงห้องน้ำและห้อง
อาบน้ำพร้อมประปาประจำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสดิ 

30,000.- 30,000.- 0.- 0.- 

7๑. โครงการก่อสร้างทางเดินลาด,ห้องน้ำ
,ป้ายประชาสัมพันธ์,ที่จอดรถและบริการ
ข้อมูลสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  

โครงการก่อสร้างทางเดินลาด
ห้องน้ำป้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดรถ
และ บริการข้อมูลสำหรับผู้พิการ
และผู้สูงอาย ุ

30,000.- 30,000.- 0.- 0.- 

๗๒. โครงการ วางระบบน้ำเพื่อรดหญ้า
สนามกีฬา  

โครงการวางระบบน้ำเพื่อรดหญ้า
สนามหญ้า 

60,000.- 60,000.- 0.- 0.- 

๗๓. โครงการก่อสร้างร้ัวเหล็กกั้น รอบ
สนาม  

โครงการก่อสร้างร้ัวเหล็กกั้นรอบ
สนาม 

200,000.- 200,000.- 0.- 0.- 

 
 
 
 



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำป ี งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

๗๔. โครงการก่อสร้างตาข่ายลูกกรงแบบ
เหล็ก กั้นบอลด้านหลังประตู ทั้ง 2 ด้าน  

โครงการก่อสร้างตาข่ายลูกกรงแบบ
เหล็ก กั้นบอลด้านหลังประตูทั้ง 2 
ด้าน 

50,000.- 50,000.- 0.- 0.- 

๗๕. โครงการทำเสาธงสีหมูบ่้านพร้อม
กระถางคบเพลิงและสกอร์บอร์ด  

โครงการทำเสาธงสีหมู่บ้านพร้อม
กระถางคบเพลิงและสกอร์บอร์ด 

50,000.- 50,000.- 0.- 0.- 

๗๖. โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. และพนักงานส่วนตำบล  

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.และพนักงานส่วน
ตำบล 

125,225.- 125,225.- 125,225.- 0.- 

๗๗. โครงการ อบต.เคลื่อนที่  โครงการอบต.เคลื่อนที่ 0.- 0.- 0.- 0.- 
๗๘. โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร/สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ  

โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร/สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุข
สวัสด์ิ 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๗๙. โครงการฝึกอบรม สร้างทัศนคติและ
จิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์  

โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและ
จิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท ์

10,000.- 9,745.- 9,745.- 255.- 

๘๐. โครงการปกป้องสถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ  

โครงการปกป้องสถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ 

5,000.- 0.- 0.- 5,000.- 

8๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชนและการจัดประชุมประชาชน
คมแผนชุมชน  

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

0.- 0.- 0.- 0.- 

๘๒. โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการเพื่อ
สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน  

โครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการ 
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 0.- 

๘๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 0.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบอุหนุน) 
ประเภท ชื่อโครงการ งบประมาณ 

๑.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ำอย่างบูรณาการ 

ขุดลอกร่องจังเอิญ หมู่ที่ 1 บ้านโพนปลัด ตำบลสุขสวัสด์ิ 
จำนวน 2 จุด มีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 62,632 
ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ  
อำเภอ ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

2,625,000.- 

๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ำอย่างบูรณาการ 

ขุดลอกคลองอิสานเขียว จาก หมู่ที่ 11 บ้านสุขสวัสด์ิ 
ตำบล สุขสวัสด์ิ - เขตตำบลปราสาทเยอ จำนวน 2 จุด มี
ปริมาตร ดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 31,658 ลูกบาศก์เมตร 
องค์การบริหาร ส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ อำเภอไพรบึง  
จังหวัดศรีสะเกษ 

1,350,000.- 

๓.ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ศก.ถ.172 - 03 สายบ้านสลักได หมู่ที่ 6 - บ้านปราสาท
เยอ ช่วงที่ 1 บ้านสลักได หมู่ที่ 6 - บ้านพะแวะใต้ หมู่ที่ 8 
กว้าง 5 เมตร ยาว 549 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

943,000.- 

๔.ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ศก.ถ.172 - 11 สายบ้านสุขสวัสด์ิ หมู่ที่ 11 - บ้าน
ปราสาทเยอ จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 
7,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

2,552,542.53.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


