


1 
 

  ส่วนที่ 1  
 บทน ำ 

  “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินงานจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณนั้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ก าหนดให้แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้อง
ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผน
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 1. วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิเพื่อควบคุมให้เกิดการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  2. เพื่อให้มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงานและโครงการ 

  3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ /
กิจกรรม 

  4. เพื่อก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล      
สุขสวัสด์ิ 

  5. เพื่อให้เป็นกรอบในการติดตามการประเมินผล ให้ทราบถึงผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือนร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 

 2. ลักษณะของแผนกำรด ำเนินงำน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ เพื่อควบคุม
การด าเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และประเมินผล ดังนั้นแผนด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

  1. เป็นแผนท่ีแยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการ 
  2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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3. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนด ำเนนิงำน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนด าเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ 

  2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ปิดประกาศภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
รับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

                                                                                                                       อบต.สุขสวัสด์ิ                             
อบต.สุขสวัสด์ิ 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน           หน่วยงานอื่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ   เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 
 
                เสนอร่างแผนฯ  ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน   
 
 
ผู้บริหารท้องถ่ิน     ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 
 
 
               ประกาศ 
 

4. ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพืน้ท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น และการจ าแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
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โดยสามารถแยกความส าคัญได้ดังนี้ 

  1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
 4. แผนการด าเนินงานแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจการ งบประมาณและระยะเวลาท่ีชัดเจนท า
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นท่ีได้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือน
ร้อยของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
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                                                                                                  แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุขสวัสด์ิ อ ำเภอไพรบงึ จังหวัดศรีสะเกษ 
ยุทธศำสตร์และแนวทำง จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ

โครงกำร 
จ ำนวนงบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
17 
1 

 
24.64 
1.45 

 
2,840,144.- 
200,000.- 

 
15.75 
1.11 

 
กองช่าง 

รวม 18 26.09 3,040,144.- 16.86 - 
2. งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิของชุมชน 
๒.๒ แผนส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอินทรีย์ 
๒.๓ แผนงานการสังเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
๒.๔ แผนงานกีฬาและนันทนาการ 
๒.๕ แผนงานการศึกษาในระบบ 
๒.๖ แผนงานสาธารสุข 
 

 
1 
7 
 
5 
6 
4 

 
1.45 
10.14 

 
7.25 
8.70 
5.80 

 
10,000.- 

11,395,600.- 
 

65,000.- 
2,648,270.- 
300,000.- 

 
0.06 

63.19 
 

0.36 
14.68 
1.66 

 

 
ส านักงานปลัด/กอง

การศึกษา 

รวม 23 33.34 14,418,870.- 79.95 - 
3.การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกัน
สาธารณภัย ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 

 
 
5 
 
 

 

 
 

7.25 
 

 
 

50,000.- 
 
 

 
 

0.28 
 

 
ส านักงานปลัด 

รวม 5 7.25 50,000.- 0.28 - 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำง จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำร 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานการสร้างจิตส านึก ตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
๔ 

 
 

5.80 

 
 

35,000.- 

 
 

0.19 

 
ส านักงานปลัด 

รวม 4 5.80 35,000.- 0.19 - 
๕.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
๕.๑ แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
 
๕ 

 
 

7.25 

 
 

๑๕๔,๐๐๐.- 

 
 

0.85 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม ๕ 7.25 ๑๕๔,๐๐๐.- 0.85 - 
๖.การบริการการจัดการและบริการประชาชน 
๖.๒ แผนงานการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 

 
4 
 
 

 
5.80 

 

 
191,000.- 

 

 
1.06 

 

 
 

ส านักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 4 5.80 191,000.- 1.06 - 

ประเภทครุภัณฑ์ 10 14.49 144,900.- 0.08 อบต.สุขสวัสด์ิ 

รวมทั้งสิ้น  69 ๑๐๐ 18,033,914 ๑๐๐ - 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุขสวัสด์ิ อ ำเภอไพรบงึ จังหวัดศรีสะเกษ 

 1.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  ๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)สายบ้านเขวา – บ้าน   
ละโอง หมู่ที่ 2   

กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. ยาว 72.00 ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไม่น้อย
กว่า 288.00 ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๒๐ ม. และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนที่ทาง กอง
ช่าง อบต.สุขสวัสด์ิ ก าหนด 
 

178,800.- บ้านเขวา หมู่ที่ 2 กองช่าง 

            

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านจังเอิญ – บ้านโนนยาง 

กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. ยาว ๑๑๔.00 ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไม่น้อย
กว่า 456.๐๐ ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๒๐ ม. และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย 

ตามแบบแปลนที่ทาง กอง
ช่าง อบต.สุขสวัสด์ิ ก าหนด 

282,500.- บ้านจังเอิญ หมู่ที่ 3 กองช่าง 

            

แบบ ผด ๐๑ 



8 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
แขม-บ้านอาลัย 

กว้าง ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. ยาว 114.๐๐ ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไม่น้อย
กว่า 456.๐๐ ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๒๐ ม. และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนที่ทาง กอง
ช่าง อบต.สุขสวัสด์ิ ก าหนด 

282,500.- หมู่ที่ ๑๑ กองช่าง 

            

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายสังวาลย์-ถนนสายพะแวะใต้/สลัก
ได หมู่ที่ 12 

- กว้าง ๓.๐๐ ยาว 16.๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาณ คสล.ไม่น้อยกว่า 
48 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.
ตามแบบแปลนที่ทาง กอง
ช่าง อบต.สุขสวัสด์ิ ก าหนด 

28,200.- 
บ้านพะแวะเหนือ 

หมู่ที่ 12 
กองช่าง 

            

๕. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สาย
ภายในหมู่บ้านสลักได จากบ้านค าผง 
– บ้านนางน้อยบุญธรรม  

กว้าง 4.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. ยาว 120.๐๐ ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไม่น้อย
กว่า 480.๐๐ ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๒๐ ม. และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย
ตามแบบแปลนที่ทาง กอง
ช่าง อบต.สุขสวัสด์ิ ก าหนด 
 

295,500.- บ้านสลักได หมู่ที่ 6 กองช่าง 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน
บ้านละโอง-บา้นนายค าสิงห์ หมู่ที่ 2  

กว้าง 3.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. ยาว 57.๐๐ ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไม่น้อย
กว่า 171.๐๐ ตร.ม.พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
๐.๒๐ ม. และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย
ตามแบบแปลนที่ทาง กอง
ช่าง อบต.สุขสวัสด์ิ ก าหนด 

105,800.- 
บ้านเขวา 

หมู่ 2 
กองช่าง 

            

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดศรี
สุขสวัสด์ิ – บ้านนางมวล คณาญาติ 
หมู่ที่ 7  

กว้าง 3.๐๐ ยาว 155.๐๐
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาณ คสล.ไม่น้อยกว่า 
465.00ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ 
ม. และติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้ายตามแบบ
แปลนที่ทาง กองช่าง อบต.
สุขสวัสด์ิ ก าหนด 

280,900.- บ้านอาลัย หมู่ที่ 7 กองช่าง 

            

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ภายในบ้านหนองยาวจ านวน 4 จุด 

กว้าง 4.๐๐ ยาว 14.80ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ คสล.ไม่
น้อยกว่า 59.20ตร.ม. และงาน
ขยายผิวจราจรจ านวน 15.80
ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ ๐.๒๐ ม.รวมปริมาณงาน
คอนกรีต 75 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนที่ทาง กองช่าง อบต.สุข
สวัสด์ิ ก าหนด 

43,200.- 
บ้านหนองยาว  

หมู่ที่ 9 
 

กองช่าง 

            



10 
 

 

 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองอิไทย  
หมู่ที่ ๔ 

กว้าง 4.๐๐ ยาว 110.๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาณ คสล.ไม่น้อยกว่า   
๔4๐.๐๐    ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ 
ม. และติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้ายตามแบบ
แปลนที่ทาง กองช่าง อบต.
สุขสวัสด์ิ ก าหนด 
 
 
 
 
 

272,400.- 
บ้านหนองอิไทย 

หมู่ที่ ๔ 
กองช่าง 

            

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยร้านจ้าวนวล – ป่าช้าบ้าน
หนองอิไทย 

กว้าง ๔.๐๐ ยาว 50.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไม่น้อยกว่า  200.๐๐ 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรงัไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๒๐ ม. และติดต้ัง
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้ายตามแบบแปลนที่ทาง 
กองช่าง อบต.สุขสวัสด์ิ 
ก าหนด 
 
 
 

125,400.- 
บ้านห้วย 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้านห้วย หมู่ที่ ๕  

ท่อพักคอกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.60x0.60x0.10 
ม. จ านวน 10 บ่อ ฝาปิด
เหล็กตะแกรง ขนาด 
0.50x0.50 ม. จ านวน 10 
ฝา ลงท่อกลมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.40x1.00 
ม.จ านวน 94 ท่อนปริมาณ
กว้าง 0.60 ม.ยาว 100 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.หรือมี
ปริมาณทางระบายน้ าไม่
น้อยกว่า 60 ตร.ม. พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย ตามแบบแปลนที่
ทาง กองช่าง อบต.สุขสวัสด์ิ
ก าหนด 
 

145,700.- 
บ้านห้วย 
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง 

            

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า (คสล.) 
สายภายในหมู่บ้านพะแวะเหนือ  
หมู่ที่ 12  

ท่อพักคอกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.60x0.60x0.10 
ม. จ านวน 15 บ่อ ฝาปิด
เหล็กตะแกรง ขนาด 
0.50x0.50 ม. จ านวน 15 
ฝา ลงท่อกลมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.40x1.00 
ม.จ านวน 141 ท่อน
ปริมาณกว้าง 0.60 ม.ยาว 
150 ม.ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.
หรือมีปริมาณทางระบายน้ า
ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนที่ทาง กองช่าง อบต.
สุขสวัสด์ิก าหนด 
 
 

 
 

242,400.- 
บ้านพะแวะเหนือ 

หมู่ที่ 12 
กองช่าง 

            

 

 

 

 

 



13 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้าน
นางสมภาร – ซอบอนุรักษ์ หมู่ที่ 9  

ท่อพักคอกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.60x0.60x0.10 
ม. จ านวน 15 บ่อ ฝาปิด
เหล็กตะแกรง ขนาด 
0.50x0.50 ม. จ านวน 15 
ฝา ลงท่อกลมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.40x1.00 
ม.จ านวน 141 ท่อน
ปริมาณกว้าง 0.60 ม.ยาว 
150 ม.ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.
หรือมีปริมาณทางระบายน้ า
ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนที่ทาง กองช่าง อบต.
สุขสวัสด์ิก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๒,๑๔๔.- 
ภายในหมู่บ้าน   

เพะแวะใต้ 
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง 

            



14 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าท่อผ่า
ซีกจากบ้านนางปุ่น – บ้านนายสงัด 
หมู่ที่ 1  

จ านวนท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบผ่าซีก จ านวน 81 
ท่อน ท่อกลมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.40 x 1.00 
ม. จ านวน 28 ท่อน 
ปริมาณกว้า 0.60 ม. ยาว 
86 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 
หรือมีปริมาณทางระบายน้ า
ไม่น้อยกว่า 51.60 ม.  
และติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนที่ทาง กองช่าง อบต.
สุขสวัสด์ิก าหนด 
 

124,200.- 
บ้านโพนปลัด  

หมู่ที่ 1 
กองช่าง 

            

๑๕ โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ข้าง
ละ 0.50 ม. สายพะแวะใต้ – 
ปราสาทเยอ 

ปริมาณข้างละ 0.50 ม.ยาว
ข้างละ 480.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 480 ตร.ม. จ านวน 2 
ข้างทาง พร้องลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. 
และติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนที่ทาง กองช่าง อบต.
สุขสวัสด์ิก าหนด 
 

282,200.- 
บ้านพะแวะใต้  

หมู่ที่ 8 
กองช่าง 

            

 



15 
 

 

 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๖ โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านระหารจากบ้าน
นายมานิตย์ – นายสีมา  โยธา 

กว้าง 3.5๐ ม. ยาว 120.
๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.
หรือมีพ้ืนที่ผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 42๐.๐๐ ม. พร้อง
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
๐.๒๐ ม. และติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย
ตามแบบแปลนที่ทาง กอง
ช่าง อบต.สุขสวัสด์ิก าหนด 

253,200.- 
บ้านระหาร  
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 

            

๑๗ โครงการปรับปรงุถนนดินลงลูกรังสาย
บ้านระหาร – บ้านโคนเขต ต.โนนปูน 

กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 97.๐๐ 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
29.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนที่ทาง กองช่าง 
อบต.สุขสวัสด์ิก าหนด 
 

37,100.- 
บ้านระหาร  
หมู่ที่ 10 

กองช่าง 
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1.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  ๑.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
 
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรจากบ้านโพนปลัด – โคก
ตานวน หมู่ที่ 1  

งานปักเสาสายพาดสายแรง
ต่ า จ านวน 13 ต้น และงาน
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
ขนาด 30 KV จ านวน 1 
ต้น 

200,000.- 
บ้านโพนปลัด  

หมู่ที่ 1 
กองช่าง 

            

 
 
2. งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 

๒.๒ แผนการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอินทรีย์ 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการอบรมเพ่ิมระสิทธิภาพแก่
เกษตรกรต าบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมเพ่ิมระสิทธิ
ภาพแก่เกษตรกรต าบลสุข
สวัสด์ิ 

10,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 
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๒. งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๓ แผนการด้านการส่งเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒0 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทสตรี 
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวไทย
ห่างไกลความรุนแรง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
บทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัวไทยห่างไกล
ความรุนแรง 

3๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 

            

๒1 โครงการฝึกอบรมห่วงใยและใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมห่วงใยและใสใ่จผู้สูงอายุ 3๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 

            

22 โครงการค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือจ่ายโครงการค่าใชจ้่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ต าบลสุขสวัสด์ิ 

10,000.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 

            

๒3 โครงการฝึกอบรมผู้น ากิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนต าบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรมผู้น า
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลสุขสวัสด์ิ 

๕,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๒4 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

เพ่ือจ่ายโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

๘,469,6๐๐- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 

            

๒5 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
(เบี้ยความพิการ) 

เพ่ือจ่ายโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ 

๒,827,0๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 

            

26 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
สงเคราะหผ์ู้ติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร้อง
(HIV) 

เพ่ือจ่ายโครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพสงเคราะหผ์ู้ติดเชื้อ
ภูมิคุ้มกันบกพร้อง(HIV) 

๒๔,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 
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๒. งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๔ แผนงานด้านการกีฬา และนันทนาการ  

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลสุขสวัสด์ิ 
ครั้งที่ ๒๔ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาต าบลสุขสวัสด์ิ 
ครั้งที่ ๒๔ 

3๐,๐๐๐.- 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
สุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

28 โครงการแข่งขันกีฬาส าหรับนักเรียน
ก่อนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
กีฬาส าหรับนักเรียนก่อน
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕,๐๐๐.- 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
สุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

29 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือใช้จ่ายโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 1๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓0 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาต้านยา
เสพติด 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาต้านยาเสพติด ๑๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓1 โครงการสง่เสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการสง่เสริม
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

๑๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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๒. งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๕ แผนงานด้านการศึกษาในระบบ  

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓2 โครงการจัดนิทัศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการจัดนิทัศ
การแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

๕,๐๐๐.- 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
สุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓3 โครงการพัฒนาการบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาการบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5,๐๐๐.- 
สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ต าบล 
สุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓4 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

444,600.- 
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต. 
สุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
ต าบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตต าบลสุขสวัสด์ิ 

675,670.- 
โรงเรียนในเขต
ต าบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

36 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาและคุณภาพผู้เรียน๕กลุ่มสาระ
หลักของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล 
สุขสวัสด์ิ 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาและคุณภาพผู้เรียน๕
กลุ่มสาระหลักของโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ต าบลสุขสวัสด์ิ  

๓๐๐,๐๐๐.- 
โรงเรียนในเขต
ต าบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

37 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล 
สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลสุขสวัสด์ิ 

1,218,000.- 
โรงเรียนในเขต
ต าบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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๒. งำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๖ แผนงานด้านสาธารณสุข  

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือใช้จ่ายโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๒๔๐,๐๐๐.- 
หมู่บ้านทั้ง ๑๒

หมู่บ้าน 
ส านักงานปลัด 

            

39 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่๒๐๐๙/โรคไข้หวัดนก/โรค
ฉ่ีหนู/โรคไข้เลือดออก 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการควบคุม
และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
๒๐๐๙/โรคไข้หวัดนก/โรคฉ่ี
หนู/โรคไข้เลือดออก 

10,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 

            

40 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

10,000.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 

            

41 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

40,000.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 
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๓. กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสาธรณภัย ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย  

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔2 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒๕,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ 
ปกครองอ าเภอ

ไพรบึง 

            

๔3 โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

๕,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักปลัด 

            

๔4 โครงการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการ
ด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

๑๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักปลัด 

            

45 โครงการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการ
ด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

๑๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักปลัด 
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๓. กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสาธรณภัย ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย  

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

46 โครงการฝึกอบรมและทบทวนการ
ป้องกันภัยให้กับ อปพร. 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
และทบทวนการป้องกันภัย
ให้กับ อปพร. 

3๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักปลัด 
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๔. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานการสร้างจิตส านึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก าจัดขยะมูลฝอย 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูล
ฝอย 

๕,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักปลัด 

            

48 โครงการท้องถ่ินอาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ า 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการท้องถ่ิน
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอาสา สร้างป่า
รักษ์น้ า 
 

10,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักปลัด 

            

49 โครงการแหลง่น้ าสะอาด ปลอดจาก
ผักตบชวาและวัชพืช 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการแหล่งน้ า
สะอาด ปลอดจากผักตบชวา
และวัชพืช 
 

10,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักปลัด 

            

50 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 

10,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักปลัด 
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๕.ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
๕.๑ แผนงานการการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕1 โครงการราชพิธี รัฐพิธี เพ่ืออุดหนุนโครงการราชพิธี 
รัฐพิธี 

๕๔,๐๐๐.- อ าเภอไพรบึง อ าเภอไพรบึง 
            

๕2 โครงการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๑๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๕3 โครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการพรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

1๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

54 โครงการฝึกอบรมธรรมะส าหรับ
ประชาชนต าบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
ธรรมะส าหรับประชาชน
ต าบลสุขสวัสด์ิ 

1๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

55 โครงการสง่เสริมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการสง่เสริม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน 

2๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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๖.กำรบริกำรจัดกำรและบริกำรประชำชน 
  ๖.๒ ด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลกร 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

56 โครงการปกป้องสถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการปกป้อง
สถาบันและความสามัคคี
ของคนในชาติ 

๕,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 

            

57 โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมาฉันท์ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
สร้างทัศนคติและจิตส านึกที่
ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมาฉันท์ 

๕,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 

            

58 โครงการเลือกต้ังผูบ้ริหาร/สมาชิก 
องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการเลือกต้ัง
ผู้บริหาร/สมาชิก องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ 

120,000.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 

            

59 โครงการอบรมสมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และพนักงานสวนต าบล 

เพ่ือใช้จ่ายโครงการอบรมสม
นาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
และพนักงานสวนต าบล 

7๐,๐๐๐.- ต าบลสุขสวัสด์ิ ส านักงานปลัด 
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แบบผด.02/1 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุขสวสัด์ิ อ ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

1. ประเภทบัญชีครุภัณฑ์ 
  - แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนชนิดแขวน 
ขนาด 15,๐๐๐ BTU 
จ านวน ๑ เครื่อง 
 
 

25,900 ส านักงาน กองคลงั 

            

๒. โครงการจัดซื้อเก้าอี้น่ังท างาน  เพ่ือจ่ายโครงการจัดซื้อเก้าอี้
น่ังท างาน จ านวน 1 ตัว 
 

๖,5๐๐.- ส านักงาน กองคลงั 

            

๓ โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว 
 
 

5,๐๐๐.- ส านักงาน กองคลงั 

            

๖ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
All in one ส าหรับส านักงาน 

เพื่อจ่ายโครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in one 
ส าหรับส านักงาน 
 จ านวน ๑ เครื่อง 
 

23,๐๐๐.- ส านักงาน กองคลงั 

            



27 
 

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ส ี

เพ่ือจ่ายจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จ านวน 
 1 เครื่อง 

1,5๐๐๐.- ส านักงาน กองคลงั 

            

 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนชนิดแขวน 
ขนาด 15,๐๐๐ BTU 
จ านวน ๑ เครื่อง 
 
 

25,900 ส านักงาน กองคลงั 

            

๘ โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน ประจ ากอง
การศึกษา อบต.สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างาน ประจ ากอง
การศึกษา อบต.สุขสวัสด์ิ 

5,๐๐๐.- ส านักงาน กองศึกษา 

            

๙ โครงการจัดซื้อกล้องระดับพร้อม
อุปกรณ์  

เพ่ือใช้จ่ายโครงการจัดซื้อ
กล้องระดับพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด 

30,6๐๐.- ส านักงาน กองช่าง 

            

๑๐ โครงการจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนแบบ
ลูกบาศก์พร้อมอุปกรณ์  

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อ
แบบหล่อลูกปูนแบบ
ลูกบาศก์พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด 

8,๐๐๐.- ส านักงาน กองช่าง 

            

 

 

 

 


