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  สวนที่ 1 
บทนํา 

  “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณน้ัน 

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

 1. วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินและสวนราชการภายในองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิเพ่ือควบคุมใหเกิดการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงานประจําปโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิ ประจําปงบประมาณ 256๔ 

  2. เพ่ือใหมีการประสานงานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงานและ
โครงการ 

  3. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

  4. เพ่ือกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

  5. เพ่ือใหเปนกรอบในการติดตามการประเมินผล ใหทราบถึงผลสําเร็จในการแกไขปญหาและบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในทองถ่ิน 

 2. ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ เพ่ือควบคุมการดําเนินการ 
ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล ดังน้ันแผน
ดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทําดังน้ี 

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

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานตาม
ข้ันตอน ดังน้ี 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 256๔   
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

  2. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ พิจารณารางแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 256๔ โดยใหปดประกาศภายใน 15 วันนับต้ังแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรับทราบโดยท่ัวกัน และตองปด
ประกาศอยางนอย 30 วัน 

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังน้ี 
 

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

4. ประโยชนในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

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

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

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตรและแนวทาง จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คดิเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

 

 
๒๑ 
 

 
๒๖.๕๘ 

 
๑๖,๑๒๘,๘๗๕.- 

 

 
๕๐.๔๙ 

 
กองชาง 

รวม ๒๑ ๒๖.๕๘ ๑๖,๑๒๘,๘๗๕.- ๕๐.๔๙  
2. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๑ แผนการสงเสริมอาชีพแกประชาชน 
๒.๒แผนสงเสรมิการเกษตรและเกษตรอินทรีย 
๒.๓แผนงานการสังเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
๒.๔แผนงานกีฬาและนันทนาการ 
๒.๕แผนงานการศึกษาในระบบ 
๒.๖แผนงานสาธารสุข 

 
๑ 
๑ 
๗ 
 
๕ 
๖ 
๔ 

 

 
๑.๒๗ 
๑.๒๗ 
๘.๘๖ 

 
๖.๓๓ 
๗.๕๙ 
๕.๐๖ 

 
๕,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 

๑๑,๓๕๕,๘๐๐.- 
 

๑๗๕,๐๐๐.- 
๓,๑๘๒,๖๐๐- 
๒๙๒,๗๙๐- 

 
๐.๐๒ 
๐.๐๒ 
๓๕.๕๕ 

 
๐.๕๕ 
๙.๙๖ 
๐.๙๒ 

 
สํานักงานปลัด/กอง

การศึกษา 

รวม ๒๔ ๓๓.๓๘ ๑๕,๐๑๖,๑๙๐ ๔๗.๐๑  
3.การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบ
เรียบรอย 
๓.๑ แผนงานการสงเสริมประชาธิปไตย การปองกัน
สาธารณภัย ความสงบเรยีบรอยและความปลอดภัย 

 
 
 
๗ 

 
 
 

๘.๖๘ 

 
 
 

๘๕,๐๐๐.- 

 
 
 

๐.๒๗ 

 
สํานักงานปลัด 

รวม ๗ ๘.๖๘ ๘๕,๐๐๐.- ๐.๒๗  
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ยุทธศาสตรและแนวทาง จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

๔.การพัฒนาดานการบริหารจัดการธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
๔.๑ แผนงานการสรางจิตสํานึก ตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 
๔ 

 
 

๕.๐๖ 

 
 

๒๐,๐๐๐.- 

 
 

๐.๑๐ 

 
สํานักงานปลัด 

รวม 4 ๕.๐๖ ๒๐,๐๐๐.- ๐.๐๖  
๕.ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
๕.๑แผนงานสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภมิูปญญาทองถ่ิน 

 
 
๕ 

 
 

๖.๓๓ 

 
 

๑๕๔,๐๐๐.- 

 
 

๐.๔๘ 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม ๕ ๖.๓๓ ๑๕๔,๐๐๐.- ๐.๔๘ - 
๖.การบริการการจัดการและบริการประชาชน 
๖.๒แผนงานการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
๖.๓ แผนใหงานการสงใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หนวยงานและการมีสวนรวมของประชาชน 
๖.๔ แผนงานดานการจัดเก็บรายได 

 
๔ 
 
๒ 
๑ 

 
๕.๐๖ 

 
๒.๕๓ 
๑.๒๗ 

 
๓๒๐,๐๐๐.- 

 
๑๐,๐๐๐.- 
๕๐,๐๐๐.- 

 
๑.๐๐ 

 
๐.๐๓ 
๐.๑๖ 

 
 

สํานักงานปลัด/กองคลัง 

รวม ๗ ๘.๘๖ ๓๘๐,๐๐๐.- ๑.๑๙  

ประเภทครุภณัฑ ๑๑ ๑๓.๙๒ ๑๕๙,๘๐๐.- ๐.๕๐ กองคลัง 

รวมทั้งสิ้น  ๗๕ ๑๐๐ ๑๙,๓๑๘,๘๖๕.- ๑๐๐ - 
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แบบ ผด.02 

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

 1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 

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 โครงการกอสรางถนน(คสล.)สายบาน
อาลัยบานหนองยาโมง หมูท่ี ๗  

กวาง ๔.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๑.๐๐ ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไมนอย
กวา ๔๐๔.๐๐ ตร.ม. พรอม
ลงลูกรังไหลทางขางละ 
๐.๒๐ ม. และติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน ๑ ปาย 
 
 

๒๕๐,๑๐๒.- บานอาลัย หมูท่ี ๗ กองชาง 

            

๒. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน
เขวา – บานละโอง หมูท่ี ๒ 

กวาง ๔.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๑.๐๐ ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไมนอย
กวา ๔๐๔.๐๐ ตร.ม. พรอม
ลงลูกรังไหลทางขางละ 
๐.๒๐ ม. และติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน ๑ ปาย 

 

๒๕๐,๑๐๒.- บานเขวา หมูท่ี ๒ กองชาง 

            



8 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
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. โครงการกอสรางถนน คสล.จากบาน
แขม-ถนนโพนปลัด/บานหนองอิไทย 

กวาง ๔.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม. ยาว ๔๙.๐๐ ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไมนอย
กวา ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. พรอม
ลงลูกรังไหลทางขางละ 
๐.๒๐ ม. และติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน ๑ ปาย 
 
 

๑๒๓,๐๘๘.- หมูท่ี ๑๑ กองชาง 

            

๔. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน
นายตุม- นานายสังวาล หมูท่ี ๘ 

- กวาง ๓.๐๐ ยาว ๒๕.๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาณ คสล.ไมนอยกวา 
๗๕ ตร.ม. พรอมลงลูกรัง
ไหลทางขางละ ๐.๒๐ ม. 
 
 

๔๔,๖๓๑.- 
บานพะแวะใต  

หมูท่ี ๘ 
กองชาง 

            

๕. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน
นายสังวาล-ถนนสายบานพะแวะใต/
สลักได หมูท่ี ๑๒ 

กวาง ๓.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม. ยาว ๔๙.๐๐ ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไมนอย
กวา ๑๓๙.๐๐ ตร.ม. พรอม
ลงลูกรังไหลทางขางละ 
๐.๒๐ ม. และติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน ๑ ปาย 
 
 
 
 

๒๕๑,๕๕๓.- 
บานพะแวะเหนือ

หมูท่ี ๑๒ 
กองชาง 

            



9 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน
ระหารจากบานนายมานิตย ไชยสิทธ์ิ- 
บานนายสีมา โยธา 

จํานวน ๒ ชวง ชวงท่ี ๑
กวาง ๔.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม. ยาว ๒๙.๐๐ ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไมนอย
กวา ๑๑๖.๐๐ ตร.ม. ชวงท่ี 
๒ กวาง ๓.๕๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม. 
หรือปริมาณ คสล.ไมนอย
กวา ๒๙๗.๕๐ ตร.ม. ๐.๒๐ 
ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๒๐ ม. และติดต้ัง
ปายโครงการ จํานวน ๑ 
ปาย 
 

๒๕๐,๓๘๗.- 
บานระหาร 

หมู ๑๐ 
กองชาง 

            

๗. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน
สุขสวัสด์ิเลียบคลองอิสานเขียว-ถนน
สายพยุห/ขุนหาญ 

- กวาง ๔.๐๐ ยาว๔๙.๐๐ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๑๙๖ตร.ม. 
พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ ๐.๒๐ ม. และติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน ๑ ปาย 
 

๑๒๓,๐๘๘- 
บานสุขสวัสด์ิ 
หมูท่ี  ๑๑ 

กองชาง 

            

๘. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ภายในหมูบานพะแวะใตจากบานนาง
สมไทย – บานนายคํามี 

- กวาง ๓.๐๐ ยาว๕๕.๐๐ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๑๖๕ตร.ม. 
พรอมลงลูกรังไหลทางขาง
ละ ๐.๒๐ ม. 
 

๙๘,๑๘๙.- 
บานพะแวะใต  

หมูท่ี ๘ 
 

กองชาง 

            



10 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
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 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมูบานหนองอิไทย  
หมูท่ี ๔ 

กวาง ๕.๐๐ ยาว ๘๒.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณ 
คสล.ไมนอยกวา ๔๑๐.๐๐    
ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๒๐ ม. และติดต้ัง
ปายโครงการ จํานวน ๑ 
ปาย 
 
 

๒๕๐,๗๗๘.- 
บานหนองอิไทย 

หมูท่ี ๔ 
กองชาง 

            

๑๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนาวัดสลักได จากทางทิศ
ตะวันออก-ทิศตะวันตก 

กวาง ๔.๐๐ ยาว ๑๐๑.๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
ปริมาณ คสล.ไมนอยกวา  
๔๐๔.๐๐ ตร.ม. พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๒๐ 
ม. และติดต้ังปายโครงการ 
จํานวน ๑ ปาย 
 

๒๕๐,๑๐๒.- 
บานสลักได 

หมูท่ี ๖ 
กองชาง 

            

๑๑ โครงการกอสรางรองระบายนํ้า คสล. 
ภายในหมูบานหวย หมูท่ี ๕  

- ปริมาณงานกวาง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๘๑.๐๐ ม.ขนาดบอพัก 
๐.๑๐x๐.๖x๐.๖x จํานวน ๑๖ 
บอและฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 
๐.๕๐x ๐.๕๐ ม. จํานวน ๑๖
ฝา และวางทอ คสล. ๐.๔๐x
๑.๐๐ ม.จํานวน ๑๖๒ ทอน 
และคืนผิวจราจร ๘๖.๔๐ ตร.
ม. และมีปริมาณทางทอ
ระบายนํ้าไมนอยกวา ๙๖.๐๐ 
ตร.ม. 
 

๒๕๐,๓๐๖.- 
บานหวย 
หมูท่ี ๕ 

กองชาง 

            



11 
 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ 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 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากส่ีแยก-ถนน
โพนลัด/จังเอิญ 

- ปริมาณงานกวาง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๗๖ ม.ขนาดบอพัก 
๐.๑๐x๐.๖ x๐.๖ จํานวน ๗ 
บอและฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด ๐.๕๐x ๐.๕๐ ม. 
จํานวน ๗ ฝา และวางทอ 
คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.
จํานวน ๗๖ ทอน และคืนผิว
จราจร ๔๑.๔๐ ตร.ม. และ
ติดต้ังปายโครงการ จํานวน 
๑ ปาย 
 

๙๖,๗๒๐.- 
บานโพนปลัด 

หมูท่ี ๑ 
กองชาง 

            

๑๓ โครงการกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบานพะ
แวะใต สายกลางบาน หมูท่ี ๘ 

ปริมาณงานกวาง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๘๖ ม.ขนาดบอพัก 
๐.๑๐x๐.๖ x๐.๖ จํานวน ๘ 
บอและฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด ๐.๕๐x ๐.๕๐ ม. 
จํานวน ๘ ฝา และวางทอ 
คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.
จํานวน ๘๖ ทอน และคืนผิว
จราจร ๕๑.๑๘ ตร.ม. และ
ติดต้ังปายโครงการ จํานวน 
๑ ปาย 
 
 

๑๑๒,๑๔๔.- 
ภายในหมูบาน   

เพะแวะใต 
หมูท่ี ๘ 

กองชาง 

            



12 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
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 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
หนองยาว ซอยสามแยก-หนาบานนาง
อําพร หมูท่ี ๙ 

ปริมาณงาน ๒ ขางทาง 
กวางขางละ ๐.๖๐ ม. ยาว 
๙๗ ม.ขนาดบอพัก ๐.๑๐x
๐.๖ x๐.๖ จํานวน ๑๙ บอ
และฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 
๐.๕๐x ๐.๕๐ ม. จํานวน 
๑๙ ฝา และวางทอ คสล. 
๐.๔๐x๑.๐๐ ม.จํานวน 
๑๔๐ ทอน และคืนผิว
จราจร ๑๐๕.๐๐ ตร.ม. มี
ปริมาณทางระบายนํ้าไม
นอยกวา ๑๑๖.๔๐ ตร.ม. 
และติดต้ังปายโครงการ 
จํานวน ๑ ปาย 
 

๒๕๐,๕๘๗.- 
บานหนองยาว 

หมูท่ี ๙ 
กองชาง 

            

๑๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานจังเอิญ-ถนนบานโพน
ปลัด/เขวา หมูท่ี ๓ 

กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑๐๑.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
๔๐๔.๐๐ ม. พรองลงลูกรัง
ไหลทางกวางขางละ ๐.๒๐ 
ม. และติดต้ังปายโครงการ 
จํานวน ๑ ปาย 

๒๕๐,๑๐๒.- 

ถนนสายบาน
จังเอิญ-ถนนบาน
โพนปลัด/เขวา 

หมูท่ี ๓ 

กองชาง 

            

 

 

 



13 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
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 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก สายบานโพนปลัด-บานหนอง
ยาว-ถนนฆนองแคนจันลม 

กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๑๖๒.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
๘๑๐.๐๐ ม. พรองลงลูกรัง
ไหลทางกวางขางละ ๐.๒๐ 
ม. และติดต้ังปายโครงการ 
จํานวน ๑ ปาย 

๔๙๒,๑๒๑.- 

ถนนสายบานโพน
ปลัด-บานหนอง
ยาว-ถนนฆนอง

แคนจันลม 

กองชาง 

            

๑๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสาย
บานโพนปลัด จากบานนายบุญเกิด- 
เขตตําบลพรหมสวัสด์ิ 

กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๓๘๐.๐๐ ม. หรือมีปรมิาณ
หินคลุกไมนอยกวา 
๑๑๔.๐๐ ลูกบาศกเมตร
และติดต้ังปายโครงการ 
จํานวน ๑ ปาย 

๑๕๙,๘๗๕.- 

ถนนจากบานนาย
บุญเกิด- เขต

ตําบลพรหมสวัสด์ิ 
หมูท่ี ๑ 

กองชาง 

            

๑๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองอิไทย-บานหวย 

กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๗๙๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
๓,๙๕๐.๐๐ ม. พรองลง
ลูกรังไหลทางกวางขางละ 
๐.๒๐ ม. 

๒,๒๙๒,๐๐๐.- 
ถนนสายหนองอิ
ไทย-บานหวย 

กองชาง 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานสุขสวัสด์ิ-บานปราสาท
เยอ 

กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
๖,๐๐๐.๐๐ ม. พรองลง
ลูกรังไหลทางกวางขางละ 
๐.๒๐ ม.  

๓,๔๕๑,๐๐๐.- 
ถนนสายบานสุข

สวัสด์ิ-บาน
ปราสาทเยอ 

กองชาง 

            

๒๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองอิไทย-บานคูส่ีแจ 

กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
๖,๐๐๐.๐๐ ม. พรองลง
ลูกรังไหลทางกวางขางละ 
๐.๒๐ ม. 

๓,๔๕๑,๐๐๐.- 
ถนนสายบาน

หนองอิไทย-บานคู
ส่ีแจ 

กองชาง 

            

๒๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานอาลัย-บานระหาร 

กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
๖,๐๐๐.๐๐ ม. พรองลง
ลูกรังไหลทางกวางขางละ 
๐.๒๐ ม. 

๓,๔๕๑,๐๐๐.- 
ถนนสายบาน

อาลัย-บานระหาร 
กองชาง 
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2. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๑ แผนการสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๒ โครงการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง) 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

 
 
 
2. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 

๒.๒ แผนการสงเสริมการเกษตรและเกษตรอินทรีย 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๓ โครงการอบรมเพ่ิมระสิทธิภาพแก
เกษตรกรตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการอบรมเพ่ิมระสิทธิ
ภาพแกเกษตรกรตําบลสุข
สวัสด์ิ 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 
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๒. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๓ แผนการดานการสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๔ โครงการฝกอบรมพัฒนาบทบาทสตรี 
ผูดอยโอกาสและครอบครัวไทย
หางไกลความรุนแรง 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการฝกอบรมพัฒนา
บทบาทสตรี ผูดอยโอกาส
และครอบครัวไทยหางไกล
ความรุนแรง 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๒๕ โครงการฝกอบรมหวงใยและใสใจ
ผูสูงอายุ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมหวงใยและใสใจผูสูงอายุ ๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๒๖ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คน
พิการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนชรา คนพิการ 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๒๗ โครงการฝกอบรมผูนํากิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
โครงการฝกอบรมผูนํา
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสุขสวัสด์ิ 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๒๘ โครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ(เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ) 

เพ่ือจายโครงการสราง
หลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ(เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ) 

๘,๕๑๕,๒๐๐- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๒๙ โครงการเสรมิสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ
(เบ้ียความพิการ) 

เพ่ือจายโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกคน
พิการหรือทุพพลภาพ 

๒,๗๘๑,๖๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๓๐ โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ
สงเคราะหผูติดเช้ือภมิูคุมกันบกพรอง
(HIV) 

เพ่ือจายโครงการสนับสนุน
เบ้ียยังชีพสงเคราะหผูติดเช้ือ
ภูมิคุมกันบกพรอง(HIV) 

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

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓๑ โครงการแขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสด์ิ 
ครั้งท่ี ๒๔ 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ
แขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสด์ิ 
ครั้งท่ี ๒๔ 

๑๐๐,๐๐๐.- 
องคการบริหาร
สวนตําบลสุข

สวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓๒ โครงการแขงขันกีฬาสําหรับนักเรยีน
กอนปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใชจายโครงการแขงขัน
กีฬาสําหรับนักเรียนกอน
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สุขสวัสด์ิ 

๕,๐๐๐.- 
องคการบริหาร
สวนตําบลสุข

สวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓๓ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือใชจายโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ ๕๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓๔ โครงการฝกอบรมทักษะกีฬาตานยา
เสพติด 

เพ่ือใชจายโครงการฝกอบรม
ทักษะกีฬาตานยาเสพติด ๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓๕ โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา 

เพ่ือใชจายโครงการสงเสริม
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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๒. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๕ แผนงานดานการศึกษาในระบบ  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓๖ โครงการจัดนิทัศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

เพ่ือใชจายโครงการจัดนิทัศ
การแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

๕,๐๐๐.- 
องคการบริหาร

สวนตําบล 
สุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓๗ โครงการพัฒนาการบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใชจายโครงการ
พัฒนาการบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑๐,๐๐๐.- 
สถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีตําบล 
สุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓๘ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือใชจายโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 

๙๓๘,๐๐๐.- 
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต. 
สุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๓๙ โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใชจายโครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตตําบลสุขสวัสด์ิ 

๗๖๙,๖๐๐.- 
โรงเรียนในเขต
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๐ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาและคุณภาพผูเรียน๕กลุมสาระ
หลักของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
สุขสวัสด์ิ ๕ แหง 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาและคุณภาพผูเรียน๕
กลุมสาระหลักของโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ี อบต. สุขสวัสด์ิ 
๖ แหง 

๓๐๐,๐๐๐.- 
โรงเรียนในเขต
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๔๑ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหกับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลสุข
สวัสด์ิ 

เพ่ือใชจายโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหกับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

๑,๑๖๐,๐๐๐.- 
โรงเรียนในเขต
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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๒. งานสงเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๒.๖ แผนงานดานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔๒ โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพ่ือใชจายโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

๒๔๐,๐๐๐.- 
หมูบานท้ัง ๑๒

หมูบาน 
สํานักงานปลัด 

            

๔๓ โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขหวัดใหญ๒๐๐๙/โรคไขหวัดนก/โรค
ฉ่ีหนู/โรคไขเลือดออก 

เพ่ือใชจายโครงการควบคุม
และปองกันโรคไขหวัดใหญ
๒๐๐๙/โรคไขหวัดนก/โรคฉ่ี
หนู/โรคไขเลือดออก 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๔๔ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือใชจายโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

๓๖,๗๙๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๔๕ โครงกากําจัดขยะมูลฝอย”Big 
cleaning day เก็บขยะ ทําความ
สะอาดใหบานเรานาอยู” 

เพ่ือใชจายโครงการกําจัด
ขยะมูลฝอย”Big cleaning 
day เก็บขยะ ทําความ
สะอาดใหบานเรานาอยู” 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 
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๓. การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑ แผนงานสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันสาธรณภัย ความสงบเรียบรอยและความปลอดภยั  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔๖ โครงการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวม
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดต้ัง
ศูนยปฏิบัติการรวม
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ 
ปกครองอําเภอ

ไพรบึง 

            

๔๗ โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

เพ่ือใชจายโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด 
            

๔๘ โครงการอุดหนุนศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
อุดหนุนศูนยตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด 

            

๔๙ โครงการดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

เพ่ือใชจายโครงการ
ดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด 

            

๕๐ โครงการดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต 

เพ่ือใชจายโครงการ
ดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

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

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔๑ โครงการฝกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติระจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

เพ่ือฝกทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติระจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๒๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด 

            

๕๒ โครงการฝกอบรมและทบทวนการ
ปองกันภัยใหกับ อปพร. 

เพ่ือใชจายโครงการฝกอบรม
และทบทวนการปองกันภัย
ใหกับ อปพร. 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด 
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๔. ดานการบริหารจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๔.๑ แผนงานการสรางจิสํานึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔๓ โครงการประชาสัมพันธใหความรู 
ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวม
ในการกําจัดขยะมูลฝอย 

เพ่ือใชจายโครงการ
ประชาสัมพันธใหความรู 
ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมี
สวนรวมในการกําจัดขยะมูล
ฝอย 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด 

            

๕๔ โครงการทองถ่ินอาสาปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ จิตอาสา สรางปารักษนํ้า 

เพ่ือใชจายโครงการทองถ่ิน
อาสาปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอาสา สรางปา
รักษนํ้า 
 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด 

            

๕๕ โครงการแหลงนํ้าสะอาด ปลอดจาก
ผักตบชวาและวัชพืช 

เพ่ือใชจายโครงการแหลงนํ้า
สะอาด ปลอดจากผักตบชวา
และวัชพืช 
 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักปลัด 

            

๕๖ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

เพ่ือใชจายโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
 

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

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕๗ โครงการราชพิธี รัฐพิธี เพ่ืออุดหนุนโครงการราชพิธี 
รัฐพิธี 

๕๔,๐๐๐.- อําเภอไพรบึง อําเภอไพรบึง 
            

๕๘ โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เพ่ือใชจายโครงการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๕๙ โครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพ่ือใชจายโครงการพรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

๖๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๖๐ โครงการฝกอบรมธรรมะสําหรับ
ประชาชนตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใชจายโครงการฝกอบรม
ธรรมะสําหรับประชาชน
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

๒๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

๖๑ โครงการสงเสริมประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ิน 

เพ่ือใชจายโครงการสงเสริม
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ิน 

๑๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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๖.การบรกิารจัดการและบริการประชาชน 
  ๖.๒ ดานการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลกร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๒ โครงการปกปองสถาบันและความ
สามัคคีของคนในชาติ 

เพ่ือใชจายโครงการปกปอง
สถาบันและความสามัคคี
ของคนในชาติ 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๖๓ โครงการฝกอบรมสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกท่ีดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมาฉันท 

เพ่ือใชจายโครงการฝกอบรม
สรางทัศนคติและจิตสํานึกท่ี
ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมาฉันท 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๖๔ โครงการเลือกต้ังผูบริหาร/สมาชิก 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

เพ่ือใชจายโครงการเลือกต้ัง
ผูบริหาร/สมาชิก องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

๒๓๐,๐๐๗.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๖๕ โครงการอบรมสมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของคณะผูบริหาร 
สมาชิก อบต. และพนักงานสวนตําบล 

เพ่ือใชจายโครงการอบรมสม
นาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะผูบริหาร สมาชิก อบต. 
และพนักงานสวนตําบล 

๘๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 
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๖.การบรกิารจัดการและบริการประชาชน 
  ๖.๓ ดานการสงเสริมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับหนวยงานและการมีสวนรวมของประชาชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๖ โครงการแขงขันกีฬา นันทนาการ เพ่ือ
สรางความรูรักสามัคคีของประชาชน
ในตําบล 

เพ่ือใชจายโครงการแขงขัน
กีฬา นันทนาการ เพ่ือสราง
ความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในตําบล 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

๖๗ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนและการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

เพ่ือใชจายโครงการสงเสริม
และสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

๕,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ สํานักงานปลัด 

            

 

๖.การบรกิารจัดการและบริการประชาชน 
  ๖.๔ ดานการจัดเก็บรายไดของ อบต. 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๘ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือใชจายโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

๕๐,๐๐๐.- ตําบลสุขสวัสด์ิ กองคลัง 
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แบบผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีด่ําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

องคการบริหารสวนตําบลสขุสวสัดิ ์อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

1. ประเภทบัญชีครุภัณฑ 
  - แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
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. โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวนติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 12,๐๐๐ 
BTU จํานวน ๑ เครื่อง 

๒๔,๒๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 

            

๒. โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีน่ังทํางาน เพ่ือจายโครงการจัดซ้ือเกาอ้ี
น่ังทํางาน จํานวน ๒ ตัว 

๖,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 
            

๓ โครงการจัดซ้ือโตะทํางานไม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะ
ทํางานไม จํานวน ๒ ตัว 

๘,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 
            

๔ โครงการจัดซ้ือผาคลุมโตะสําเร็จรปู  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือผาคลุม
โตะสําเร็จรูป จํานวน ๒๐ 
ผืน 

๑๕,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 

            

๕ โครงการจัดซ้ือตูเก็บเอกสารบาน
กระจกเล่ือนทรงตํ่า 

เพ่ือจายโครงการจัดซ้ือตูเก็บ
เอกสารบานกระจกเล่ือน
ทรงตํ่า จํานวน ๑๒ หลัง 

๔๒,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 

            

๖ โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All 
in one สําหรับสํานักงาน 

เพ่ือจายโครงการจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร All in one 
สําหรับสํานักงาน จํานวน ๑ 
เครื่อง 

๑๗,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 25๖๔ 
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 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ  
(Ink Tank Printer) 

เพ่ือจายโครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 
๒ เครื่อง 

๘,๖๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 

            

๘ โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน ประจํากอง
การศึกษา อบต.สุขสวัสด์ิ 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะ
ทํางาน ประจํากอง
การศึกษา อบต.สุขสวัสด์ิ 

๘,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 

            

๙ โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED สี ชนิด Network 

เพ่ือใชจายโครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED สี ชนิด Network 

๑๐,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 

            

๑๐ โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน เพ่ือใชจายในโครงการจัดซ้ือ
เกาอ้ีทํางาน จํานวน ๒ ตัว 

๖,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 
            

๑๑ โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ เพ่ือใชจายโครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี 

๑๕,๐๐๐.- สํานักงาน กองคลัง 
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