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ส่วนที ่1 
บทน า 

*************************** 
 
 แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ค เป็นแผนท่ีไดอ้ญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและบริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ โดยยดึหลกัสายกลาง เพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถพฒันาด ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง
มัน่คง และน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล มีคุณภาพและย ัง่ยนืภายใตส้มาคมอาเซียน และสถานการณ์
เปล่ียนแปลงต่างๆ  
 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั 
ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารใหเ้ป็นไปใน “ทางสายกลาง” 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจใหก้า้วหนา้ทนัสมาคมอาเซียน ความเพียงพอ หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งท่ีจะตอ้งอาศยั ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั อยา่ง
ยิง่ในการน าวชิาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ความซ่ือสัตย ์สุจริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะด าเนินชีวติดว้ย
ความอดทน มีสติ และปัญญาท่ีรอบคอบ เพื่อใหส้มดุล และพร้อมต่อการรองรับสังคมอาเซียนการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอยา่งดี 
 
 1.1. ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ไดนิ้ยามแผนพฒันาสามปีวา่ “แผนพฒันาสามปี หมายความวา่  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียด  แผนงาน  โครงการพฒันาท่ีจดัท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็น
แผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ”  ซ่ึงอาจอธิบายได้
วา่  แผนพฒันาสามปีเป็นการแปลงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั  โดยมีหลกัคิดท่ีวา่  ภายใต้
ยทุธศาสตร์การพฒันาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หน่ึงแนวทาง  และภายในแนวทางการ
พฒันาแนวทางหน่ึง  จะมี 
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โครงการหรือกิจกรรมไดม้ากกวา่หน่ึงโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะตอ้งน ามาด าเนินการ
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุ ประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันา นอกจากนั้นองคก์าร
บริหารส่วนต าบลยงัตอ้งใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นเคร่ืองมือในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งน้ี
เพื่อใหก้ระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบและผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่  แผนพฒันาสามปีมีลกัษณะกวา้ง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1.  เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
2.  เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจน

และมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3.  เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการหรือกิจกรรมการพฒันาท่ีจะด าเนินการเป็นหว้งระยะเวลา

สามปี 
4.  เป็นเอกสารท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
 

 1.2. วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
1.  เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2.  เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีระบบ  มีขั้นตอนในการด าเนินงาน 
3.  เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
1.3. ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพฒันาสามปี 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยไดมี้หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/
ว 0600  ลงวนัท่ี  9  มกราคม   2559  เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2560 - 2562)  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยไดก้ าหนดแนวทางการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2560 -  2562)  วา่เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีแผนพฒันาเป็น
เคร่ืองมือการบริหารงาน  และเพื่อใหแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
ใกลเ้คียงความเป็นจริง ดงันั้น  เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดรั้บแจง้กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั และขอบเขตประเภทโครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินหรือกรณีไดรั้บแจง้วา่ใหใ้ชฉ้บบัเดิมใหน้ ามาเป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาสามปีฯโดย
ยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบัการพฒันาท่ียดึ “คนเป็นศูนยก์ลางการ
พฒันา” เช่ือมโยงทุกมิติทั้งตวัคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและการเมือง อยา่ง “มีเหตุผล” ใชห้ลกั “ความ
พอประมาณ” โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุม้กนั” และน าทุนท่ีมีศกัยภาพในทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์อยา่ง
บูรณาการและเก้ือกลูกนั จึง 
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ก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 
2562) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี 

การและเก้ือกลูกนั จึงก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันา
สามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ดงัน้ี 

1. เตรียมการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
    คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ินเพื่อแจง้(แนวทางการพฒันา

จงัหวดั/อ าเภอ กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ขอบเขตประเภท
โครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน) และรับทราบสภาพปัญหา ความตอ้งการของประชาชนและขอ้มูลพฒันาจากหน่วยงานต่างๆ 
แลว้ก าหนดประเด็นการพฒันา โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณา ดงัน้ี   
 1.1 ทบทวนจากแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561) โดยน าโครงการท่ียงัมิได้
ด าเนินการในปี 2559 และโครงการท่ีจะด าเนินการในปี 2560  และ  2561 มาใชห้รืออาจพิจารณาทบทวน 
โดยการก าหนดรายละเอียด  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณ  หรือจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ
ใหม่และเพิ่มเติมโครงการส าหรับปี  2560 
 1.2 ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี โดย 
       (1) พิจารณาน าโครงการท่ีเป็นปัญหาความตอ้งการของประชาชนจากการจดัเวที
ประชาคมทอ้งถ่ินมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี ทั้งน้ีเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นท่ี บูรณาการ
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นจุดเช่ือมต่อยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั
ปัญหาความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงจะน าไปสู่ความเห็นพอ้งตอ้งกนัและการท างานร่วมกนัของภาคีการ
พฒันาต่างๆ ในพื้นท่ี ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า และตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

         (2) สนบัสนุนใหมี้การจดัท าแผนชุมชนในทุกพื้นท่ี โดยการใหค้  าแนะน าในการจดัท า 
ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการ  สนบัสนุนขอ้มูลเพื่อจดัท าแผนชุมชน สนบัสนุนการจดัเวทีประชาคมและ
พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกบัชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถ
ของชุมชนมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี 

      การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกระบวนการส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ ตอ้งมี
ประชาชนเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง และมีการจดัท าบนัทึกรายงานการประชุม เพื่อเป็นการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจากภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
ภายหลงั 

      ทั้งน้ีในการจดัเวทีประชาคมใหป้ระสานหน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อด าเนินการในคราว
เดียวกนั เพื่อบูรณาการขอ้มูลและเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน 
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1.3 การพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบติัการต่างๆท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัท าข้ึนมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี เช่น แผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
แผนปฏิบติัเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชน เป็นตน้ 

1.4 พิจารณาจากเกณฑต์วัช้ีวดัต่างๆท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย อาทิ 
- ขอ้มูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน  (จปฐ.) จ านวน 6 หมวด 42 ตวัช้ีวดั ผลจากการ

ส ารวจปี 2558 เขตชนบท บรรลุเป้าหมาย 17 ตวัช้ีวดั ไม่บรรลุเป้าหมาย 25 
ตวัช้ีวดั เช่น ครัวเรือนมีการป้องกนัอุบติัภยัอยา่งถูกวธีิ ครัวเรือนมีความ
อบอุ่น คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา ครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เป็น
ตน้ ทั้งน้ี แต่ละทอ้งถ่ินอาจมีตวัช้ีวดัท่ีไม่บรรลุเป้าหมายแตกต่างกนัไป 

- ขอ้มูลพื้นฐานระดบัหมู่บา้น  (กชช.2ค) จ านวน 32 ตวัช้ีวดั ผลการส ารวจปี 
2560ตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัญหารุนแรง  เช่น ปัญหาการเรียนรู้ในชุมชน การเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนของชุมชน คุณภาพของดิน การไดรั้บการศึกษา เป็นตน้ ทั้งน้ี แต่
ละทอ้งถ่ินอาจมีปัญหาแตกต่างกนัไป 

 1.5 การพฒันาตามเกณฑต์วัช้ีวดัเป็นเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่ใน 5 มิติ คือ มิติเมือง
ปลอดภยั มิติเมืองสะอาด มิติเมืองคุณภาพชีวติ มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติเมืองวฒันธรรม 
 1.6 พิจารณาจากอ านาจหนา้ท่ีตามภารกิจถ่ายโอนฯ 
 (1) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน อาทิการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนเพื่ออ านวย
ความสะดวกและความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน ้าของประปาหมู่บา้น
ท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากส่วนราชการและก่อสร้างข้ึนเองใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีสามารถอุปโภค บริโภค
ไดอ้ยา่งปลอดภยัเพียงพอ โดยก าหนดหว้งเวลาตรวจสอบเป็นระยะ การจดัหาแหล่งน ้าต่อความตอ้งการใชน้ ้า
เพื่อการเกษตร การจดัใหมี้ไฟฟ้าและความส่องสวา่งตามสถานท่ีสาธารณะ การผงัเมือง การควบคุมอาคาร 
และสถานีขนส่งท่ีถ่ายโอนแลว้ เป็นตน้ 
 (2) ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ อาทิ  
 2.1 การส่งเสริมอาชีพ เช่น การพฒันาศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบล ใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหมี้ความเขม้แขง็
และพึ่งตนเองได ้เป็นตน้ 
 2.2. งานสวสัดิการสังคม อาทิ 

1. ใหค้วามส าคญักบัผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ องคก์รสตรี และผูด้อ้ยโอกาส 
เช่นการส่งเสริมอาชีพและจดัหางานท่ีเหมาะสม การใหก้ารสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพตาม
สิทธิท่ีไดรั้บการสงเคราะห์ การจดักิจกรรมการออกก าลงักาย การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การจดัหาท่ีอยูอ่าศยั/แหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในกรณีมีปัญหา การเปิด



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  6 
 

โอกาสใหแ้สดงศกัยภาพของตนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทอ้งถ่ิน การส่งเสริม
ใหมี้อาสาสมคัรกิจกรรมกลุ่ม ชมรมและสมาคม เป็นตน้ 

 2. ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเด็ก เยาวชน และสตรี 
 - การพฒันาเด็กและเยาวชน เช่น เด็กเล็กและเด็กในโรงเรียนใหไ้ดรั้บอาหาร
เสริมนมหรืออาหารเสริมอ่ืนๆ เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ่มเพื่อจดัท า
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาทอ้งถ่ิน ศาสนา การกีฬาและนนัทนาการ การให้
ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั เพื่อน าพา
สู่สังคมอาเซียน เป็นตน้ 

- การพฒันาสตรี เช่น จดักิจกรรมใหค้  าแนะน าหญิงมีครรภแ์ละหลงัคลอดใน
การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่สตรีวยัรุ่น และวยั
ทอง เป็นตน้ 

 3. การสาธารณสุข เช่น เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการท่ีเป็นปัญหาส าคญัใน
ทอ้งถ่ิน จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ เสริมสร้างภูมิคุม้กนั
โรค จดักิจกรรมลดมลภาวะและส่งเสริมอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 (3) ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย อาทิ 
 3.1 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น จดักิจกรรมฝึกซอ้มตามแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั จดัใหมี้อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การบูรณะฟ้ืนฟูสภาพชีวติ ความ
เป็นอยูแ่ละจิตใจผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากสาธารณภยั การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 
 3. 2 การแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติด 

1. การป้องกนัยาเสพติด เช่น สร้างความตระหนกัถึงภยัยาเสพติดผา่นส่ือต่างๆ 
สร้างแกนน าเยาวชนตา้นยาเสพติดในทอ้งถ่ิน จดัหาพื้นท่ีสาธารณะใหเ้ยาวชนได้
แสดงออกกิจกรรมเชิงบวก จดักิจกรรมเสริมเชิงสร้างสรรคใ์นชุมชน การสร้างชุมชน
ตน้แบบ(ชุมชนสีขาว) เป็นตน้ 

2. การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด เช่น คน้หาผูเ้สพ/ผูติ้ด ยาเสพติดในพื้นท่ี 
สร้างความเขา้ใจแก่ครอบครัวผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด การส่งตวัผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดเขา้
สู่สถานท่ีรับการบ าบดัรักษา การดูแล และติดตามภายหลงัการบ าบดัรักษาเพื่อป้องกนั
มิใหผู้ผ้า่นการบ าบดักลบัไปเสพซ ้ า เป็นตน้ 

 3.3 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (4) ดา้นการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก รรม และการท่องเท่ียว อาทิ 
 4.1 จดัใหมี้กิจกรรมการส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เช่น ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การท่องเท่ียวเชิงการเรียนรู้ธรรมชาติ เป็นตน้ 
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 4. 2 การพฒันาอาชีพประชาชนใหมี้ศกัยภาพ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 (5) ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ 
จดัท าฐานขอ้มูลเพื่อวางแผนจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู รณรงคล์ดอตัราการเกิดขยะมูลฝอย ส่งเสริม
ประชาชนรับผดิชอบในการคดัแยกขยะ จดัหาสถานท่ีก าจดัขยะ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้นบริเวณ
รอบสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอย  
 (6) ดา้นศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา จารีตปะเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาทิ การดูแล 
รักษา อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน การส่งเสริมวถีิชีวติ ศาสนา และประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอนัดีงามของครอบครัว เป็นตน้ 
 6.1 การจดัท ากิจกรรมตามหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อลดขั้นตอน
การท างาน การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 6.2 ใหค้  านึงถึงหลกัการบูรณาการโครงการระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานอ่ืนๆ กล่าวคือ โครงการท่ีมีวตัถุประสงคร่์วมกนัและ
สามารถจดักิจกรรมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัได ้หรือโครงการลกัษณะ/ประเภทเดียวกนั ท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใ่น
เขตติดต่อกนั หากสามารถจดัท าโครงการพร้อมกนั ซ่ึงสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณใหมี้
ลกัษณะสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัแลว้ ใหท้  าการประสานและบูรณาการโครงการเพื่อลดความซ ้ าซอ้น ประหยดั
งบประมาณ และท าใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 6.3 เพื่อใหก้ารจดัท าแผนพฒันาสามปีฯครอบคลุมทุกมิติ และมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลแต่ละ 
 2. การจัดท าร่างแผนพฒันาสามปี 
 คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมประเด็นการพฒันา  สภาพ
ปัญหา/ความตอ้งการของประชาชน และขอ้มูลการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม แลว้
รวบรวมจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 
 3. การพจิารณาร่างแผนพฒันาสามปีเพือ่เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 4. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 
 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  ส าหรับองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อน  แลว้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันา
สามปี กรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมิไดก้ าหนดสมยัประชุมสามญัไว ้
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 ภายในเดือนพฤษภาคม 2559  ใหเ้สนอขอเปิดประชุมวสิามญัเพื่อพิจารณาร่างแผนพฒันา
สามปีและเสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลอนุมติัและประกาศใชใ้หแ้ลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
2559 

5. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพฒันาสามปีแล้วให้น าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจง้สภาทอ้งถ่ิน  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัประกาศใชแ้ละปิดประกาศไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั   

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
  การจดัท าแผนพฒันาสามปี เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลไดพ้ิจารณา
ในกรอบการบริหารจดัการใหร้อบคอบ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการดงัน้ี 

- ใหก้ารท างานเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
- เพื่อใหก้ารท างานเป็นระบบมีประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานและเกิด

ประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
- เพื่อสร้างคุณภาพของงาน และสร้างความร่วมมือร่วมใจและลดความขดัแยง้ของชุมชน 
- เป็นการเตรียมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยมุ่งสู่อนาคตอยา่งมีทิศทางท่ี

แน่นอน 
 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและทบทวนแผนพฒันาสามปี  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวสัดิ์ 

ในกระบวนการจดัท าและทบทวนแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ินั้น 
ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน 2 ส่วนดว้ยกนัคือ การมีส่วนร่วมโดยตรงและการมีส่วนร่วมโดยออ้ม 
 กระบวนการมีส่วนร่วมโดยตรง 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิไดด้ าเนินการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรงใน
การจดัท าแผนพฒันาสามปีโดยจดัเวทีประชาคมใน 12 หมู่บา้น ดงัน้ี 
ล าดับที ่ บ้าน หมู่ที ่ วนัทีอ่อกประชาคม เวลา สถานที ่

1. สุขสวสัด์ิ 11 16 กุมภาพนัธ์ 2559 08.30 – 12.00 น. ศาลาประชาคมบา้นสุขสวสัด์ิ 
2. หนองยาว 9 16 กุมภาพนัธ์ 2559 13.00 – 16.30 น. ศาลาประชาคมบา้นหนองยาว 
3. จงัเอิญ 3 17 กุมภาพนัธ์ 2559 08.30 – 12.00 น. ศาลาประชาคมบา้นจงัเอิญ 
4. เขวา 2 17 กุมภาพนัธ์ 2559 13.00 – 14.30 น. ศาลาการเปรียญวดับา้นเขวา 
5. หว้ย 5 18 กุมภาพนัธ์ 2559 14.30 – 16.30 น. ท่ีท  าการผูใ้หญ่บา้นบา้นหว้ย 
6. หนองอิไทย 4 18 กุมภาพนัธ์ 2559 08.30 – 12.00 น. ศาลาวดับา้นหนองอิไทย 
7. ระหาร 10 19 กุมภาพนัธ์ 2559 13.00 – 14.30 น. ศาลาประชาคมบา้นระหาร 
8. สลกัได 6 19 กุมภาพนัธ์ 2559 14.30 – 16.30น. ศาลาประชาคมบา้นสลกัได 
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ล าดับที ่ บ้าน หมู่ที ่ วนัทีอ่อกประชาคม เวลา สถานที ่
9. พะแวะเหนือ 12 23 กุมภาพนัธ์ 2559 08.30 – 12.00น. ท่ีท  าการผูใ้หญ่บา้นพะแวะใต ้

10. พะแวะใต ้ 8 23 กุมภาพนัธ์ 2559 13.00 – 16.30 น. ท่ีท  าการผูใ้หญ่บา้นพะแวะเหนือ 
11. โพนปลดั 1 24 กุมภาพนัธ์ 2559 08.30 – 12.00น. ศาลาการเปรียญวดัโพนปลดั 
12. อาลยั 7 24 กุมภาพนัธ์ 2559 13.00 – 16.30 น. ศาลาประชาคมบา้นอาลยั 

 
  เพื่อใหป้ระชาชนไดร่้วมก าหนดวสิัยทศัน์และน าเสนอปัญหา ความตอ้งการ รวมถึง
ขอ้เสนอ แนะต่างๆ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิไดน้ ามาก าหนดเป็นโครงการกิจกรรมการพฒันา
ต่อไป 
 กระบวนการมีส่วนร่วมโดยอ้อม 
  เม่ือประชาชนไดน้ าเสนอส่ิงท่ีคาดหวงั ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ ผา่นเวทีประชาคม
หมู่บา้นแลว้ คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาฯและคณะกรรมการพฒันาฯจะด าเนินการ
พิจารณาและจดัท าร่างแผนพฒันาสามปีตามล าดบัเพื่อวเิคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแขง็ ( SWOT) 
ก่อนน าเสนอต่อผูบ้ริหารและสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้
ต่อไป ส าหรับคณะกรรมการทั้งสองชุดนั้น มีตวัแทนจากภาคประชาชน ภาคราชการ/รัฐวสิาหกิจ รวมไปถึง
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิเองก็ร่วมเป็นกรรมการ ซ่ึงถือวา่ทั้งหมดเป็น
ตวัแทนของประชาชนโดยตรงเช่นเดียวกนั 
  จึงนบัไดว้า่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัท าแผนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิ ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมนบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่จบกระบวนการและต่อเน่ืองไปถึงการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพฒันาท้องถิน่
ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558) 
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ส่วนที ่2 
สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมา (พ.ศ.2558) 

********************** 
 
  ขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัท าแผนพฒันา คือ การประเมินผลการปฏิบติังานหรือการ
บริหารงานตามแผนเพื่อใหส้ามารถรู้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการจดัท าแผนวา่มีความ
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาและงบประมาณอยา่งเกิดประโยชน์เตม็ท่ีหรือไม่ ซ่ึงขั้นตอนของการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนพฒันาต าบลในรอบปีท่ีผา่นมามีการติดตาม เพื่อเป็นการการตรวจสอบผล
การด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการท่ีเกิดข้ึนจริง จากปีท่ีผา่นมาสามารถจ าแนกโครงการไดด้งัต่อไปน้ี 

อาศยัอ านาจตามความ  มาตรา  66, มาตรา 67,มาตรา68 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 16 แห่ง
พระราชบญัญติัก าหนดผลและขั้นตอนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 จึงขอ
รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ ดงัน้ี 

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ  ไดจ้ดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558 โดยไดป้ระมาณการรายรับขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไวเ้ป็นเงิน 21,000,000.00 
บาท และประมาณการรายจ่ายเป็นเงิน 21,000,000.00 บาท 

จากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2558  ท่ีผา่นมา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ มีรายรับจริง 31,039,025.52 บาท และองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิไดน้ ามาบริหารและด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 จ านวน  41   โครงการ 

เป็นเงินทั้งส้ิน  3,204,014  บาท  ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บา้นเขวา ซอยเขา้วดับา้นเขวา  
    หมู่ท่ี 2 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร 
    หนา 0.15 เมตร ยาว  49.00 เมตร หรือมีปริมาณงานผวิคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 171.50 ตร.ม.  
    และลงลูกรังผวิจราจรกวา้ง 0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต. สุขสวสัด์ิก าหนด)  
    รวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน  99,000.00 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บา้นเขวา ซอยบา้นนางประคอง  
    (ต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 2 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวา้ง 
    เฉล่ีย 4.50 เมตร หนา 0.15เมตร ยาว  42.00 เมตร หรือมีปริมาณงานผวิคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 
    169.00 ตร.ม. และลงลูกรังผวิจราจรกวา้ง 0.20  เมตร(ตามแบบรายละเอียดอบต. สุขสวสัด์ิ 
    ก าหนด)รวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน  99,000.00 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบา้นจงัเอิญ – ส่ีแยกถนนลูกรังสายบา้น 
    โพนปลดั/บา้นเขวา  หมู่ท่ี 3 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณงานกวา้ง 
    เฉล่ีย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  42.00 เมตร หรือมีปริมาณงานผวิคอนกรีตไม่นอ้ย 
    กวา่ 169.00 ตร.ม. และลงลูกรังผวิจราจรกวา้ง 0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต. สุขสวสัด์ิ 
    ก าหนด) รวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน 99,000.00 บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บา้นหนองอิไทย แยกบา้น 
    นายเกียรติศกัด์ิ – ซอยคุม้น าเยน็/แยกถนนสายบา้นนายสด  หมู่ท่ี 4  ต าบลสุขสวสัด์ิ  
    อ  าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณงานกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
    ยาว  56.00 เมตร หรือมีปริมาณงานผวิคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 169.00 ตร.ม. และลงลูกรังผวิ 
    จราจรกวา้ง 0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต. สุขสวสัด์ิก าหนด)  รวมเป็นเงิน 
     ทั้งส้ิน 97,000.00 บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายหว้ย – แยกถนนลาดยางบา้นหนองแคน/ 
    จนัลม   หมู่ท่ี 5 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณงานกวา้งเฉล่ีย 5.00 
    เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  34.00 เมตร หรือมีปริมาณงานผวิคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 170.00 
    ตร.ม. และลงลูกรังผวิจราจรกวา้ง 0.20  เมตร(ตามแบบรายละเอียดอบต. สุขสวสัด์ิ 
    ก าหนด) รวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน 99,000.00 บาท 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)จากถนนหนา้โรงเรียนบา้นสลกัได –จรด 
    ถนนลาดยางสายหนองแคน/จนัลม หมู่ท่ี 6 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ  
    ปริมาณงานกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว  17.00 เมตร หรือมีปริมาณงานผวิ 
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    คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 69.00 ตร.ม. และลงลูกรัง ผวิจราจรกวา้ง 0.20  เมตร(ตามแบบ 
    รายละเอียด อบต. สุขสวสัด์ิก าหนด) รวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน 40,000.00 บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ซอยขา้งวดับา้นอาลยั – บา้นหนองอิโมง 
    หมู่ท่ี 7 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณงานกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
    หนา 0.15 เมตร ยาว  42.00 เมตร หรือมีปริมาณงานผวิคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 169.00 ตร.ม.  
    และลงลูกรัง ผวิจราจรกวา้ง 0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต. สุขสวสัด์ิก าหนด)  
    รวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน 99,000.00 บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บา้นพะแวะใต ้แยกถนนกลาง 
     หมู่บา้น – บา้นนายพรมมา  หมู่ท่ี 9 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณ 
    งานกวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  49.00 เมตร หรือมีปริมาณงานผวิคอนกรีตไม่ 
    นอ้ยกวา่ 171.50 ตร.ม. และลงลูกรังผวิจราจรกวา้ง 0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต.  
   สุขสวสัด์ิก าหนด) รวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน 99,000.00 บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บา้นพะแวะใต ้ซอยทางทิศใต ้–  
    จรดถนนสายบา้นพะแวะใต/้บา้นคูส่ีแจ  หมู่ท่ี 9 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง   
    จงัหวดัศรีสะเกษ ปริมาณงานกวา้งเฉล่ีย3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  39.00 เมตร หรือมี 
    ปริมาณงานผวิ คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 136.50 ตร.ม. และลงลูกรังผวิจราจรกวา้ง 0.20 เมตร 
    (ตามแบบรายละเอียดอบต. สุขสวสัด์ิ  ก าหนด) รวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน 79,000.00 บาท 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนหนองใหญ่ปู่ ตา บา้นหนองยาว หมู่ท่ี 9 
      ต  าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
      ยาว 56  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 169.00 ตร.ม. และ 
      ลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)    
      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   97,000 บาท 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นระหาร หมู่ท่ี 10 – บา้นสลกัได หมู่ท่ี 6 
      ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร   
      ยาว 42.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 169.00 ตร.ม.  
      และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด) 
      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   99,000 บาท 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นสุขสวสัด์ิ ซอยปู่ ตา  หมู่ท่ี 11 ต าบล 
      สุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร   
      ยาว 56.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 169.00 ตร.ม.  
      และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียด 
      อบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   97,000 บาท 
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13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นสุขสวสัด์ิ เลียบคลองชลประทาน –  
      ถนนลาดยางสายพยห์ุ/ขนุหาญ  หมู่ท่ี 11 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ   
      มีปริมาณงานผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 42.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
      ปริมาณงานคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 169.00 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร  
      (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   99,000 บาท 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นพะแวะเหนือ – แยกถนนลูกรัง       
      สายบา้นพะแวะใต/้บา้นสลกัได  หมู่ท่ี 12 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ   
      มีปริมาณงานผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 42.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
      มีปริมาณงานคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 169.00 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 
      0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   99,000 บาท 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบา้นพะแวะเหนือ  ซอยเขา้หมูบา้น 
       (เช่ือมต่อโครงการเดิม) หมู่ท่ี 12 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณ 
      งาน ผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 9.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงาน 
      คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 39.00 ตร.ม. และส่วนขยายผวิคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 6.00 ตร.ม.และลง 
      ลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)    
      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   21,000 บาท 
16. โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังภายในหมู่บา้นหนองยาว ซอยบา้นนายสุวรรณ – บา้น 
      นายคอน หมู่ท่ี 9 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานผวิจราจร 
      กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 94.00  เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่ 
      นอ้ยกวา่ 199.00 ลบ.ม. ลงลูกรัง กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  
      มีปริมาณงานลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 29.20 ลบ.ม. และลงหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 12.00 ลบ.ม.  
     (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)    รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   49,000 บาท 
17. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรูปตวั U พร้อมฝาปิด คสล. บา้น 
      หนองอิไทย   หมู่ท่ี 4 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงาน  
      1. รางระบายน ้าคสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวา้ง  0.66 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
      0.73 เมตร  มีปริมาณงานพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1.99 ตร.ม.  2. รางระบายน ้า คสล. ฝาปิด 
      คสล. กวา้ง 0.66 เมตร ยาว 22.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.73 เมตร  มีปริมาณงานพื้นท่ีไม่นอ้ย 
      กวา่  14.52 ตร.ม.  3. รางระบายน ้า คสล. กวา้ง  0.66 เมตร ยาว 3.00 เมตร ไม่มีฝาปิด 
       (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)    รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   51,000 บาท 
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นสะแก –ถนนลาดยางสายบา้นหนองแคน/ 
      จนัลม  หมู่ท่ี 5  ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานผวิจราจรกวา้ง 
      เฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 42.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณงานคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 
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      169.00 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต. 
      สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   99,000 บาท 
19. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา้ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ 
      หมู่ท่ี 7  ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง เฉล่ีย 9.50 เมตร 
      ยาว 24.50  เมตร หนา 232.75 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร  
      (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   99,000 บาท 
20. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าขา้มถนนสายบา้นจงัเอิญ – บา้นโนนยาง  หมู่ท่ี 3 
      ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงาน  จ านวน 1 แถว ท่อขนาด  
      0.90 เมตร จ านวน 7.00 ท่อน (พร้อมยาแนวหลงัท่อ) และก่อสร้างก าแพงปากท่อ จ านวน 
      1 ดา้น   (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   27,000 บาท 
21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นโพนปลดั ซอยขา้งวดั 
      โพนปลดั หมู่ท่ี 1  ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้งเฉล่ีย  
      4.00 เมตร  ยาว 40.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณงานคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 
      160.00 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต. 
      สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   94,000 บาท 
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นระหาร จากแยกบา้น 
      นายสา – บา้นนายเล็ก หมู่ท่ี 10  ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณ 
      งานกวา้ง เฉล่ีย 3.50 เมตร  ยาว 65.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณงานคอนกรีต 
      ไม่นอ้ยกวา่ 227.50 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ0.20 เมตร (ตามแบบ 
      รายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   119,000 บาท 
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นพะแวะเหนือ (ซอยส่ีแยก 
      กลางหมู่บา้น – สามแยกน าประปาหมู่บา้น) หมู่ท่ี 10  ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง  
      จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง เฉล่ีย 3.00 เมตร  ยาว 10.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  
      หรือ มีปริมาณงานคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 30.00 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ0.20  
      เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   20,000 บาท 
24. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายบา้นโพนปลดั – ป่าโนนหวัเสือ หมู่ท่ี 1 
      ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง เฉล่ีย 3.50 เมตร   
      ยาว 500.00  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ มีปริมาณงานผวิลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 175.00 ลบ.ม.  
      พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน 1,750 ตร.ม.  (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิ 
      ก าหนด)รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   69,000 บาท 
25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูรังลงหินคลุกสายบา้นโพนปลดั – บา้นหนองแข ้หมู่ท่ี 1 
      ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง เฉล่ีย 3.50 เมตร   
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      ยาว 275.00  เมตร หนา 0.09 เมตร หรือ มีปริมาณงานผวิหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 77.00 
      ลบ.ม. พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน 3,000 ตร.ม.  (ตามแบบรายละเอียดอบต. 
      สุขสวสัด์ิ ก าหนด)  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   72,000 บาท 
26. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายบา้นเขวา – บา้นโนนสวา่ง  หมู่ท่ี 2 
      ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง เฉล่ีย 3.50 เมตร   
      ยาว 400.00  เมตร หนา 0.09 เมตร หรือ มีปริมาณงานผวิลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 112.00 
      ลบ.ม. พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน 6,000 ตร.ม.  (ตามแบบรายละเอียดอบต. 
      สุขสวสัด์ิก าหนด)  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   53,000 บาท 
27. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกสายบา้นสลกัได – บา้นหนองอิไทย หมู่ท่ี 6 
      ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง เฉล่ีย 3.50 เมตร   
      ยาว 330.00  เมตร หนา 0.09 เมตร หรือ มีปริมาณงานผวิหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 92.40 
      ลบ.ม. พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน 3,000 ตร.ม.  (ตามแบบรายละเอียดอบต. 
      สุขสวสัด์ิก าหนด)  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   53,000 บาท 
29. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายบา้นหว้ย – แยกถนนลุกรังสายบา้นสะแก/ 
      บา้นสลกัได หมู่ท่ี 5 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง 
      เฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 475.00  เมตร หนา 0.09 เมตร หรือ มีปริมาณงานผวิลูกรังไม่นอ้ย 
      กวา่ 133.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน 5,600 ตร.ม.  (ตามแบบ 
      รายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   60,000 บาท 
29. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกสายบา้นอาลยั – หนา้ท่ีท าการอบต.สุขสวสัด์ิ 
      หมู่ท่ี 7 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง เฉล่ีย 3.50  
      เมตร  ยาว 200.00  เมตร หนา 0.09 เมตร หรือ มีปริมาณงานผวิหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 56.00 
      ลบ.ม. พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน 2,900 ตร.ม.  (ตามแบบรายละเอียดอบต. 
      สุขสวสัด์ิก าหนด)  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   55,000 บาท 
30. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายบา้นหนองอิโมง – ท่ีนานางสมยั บวัจนัทร์  
      หมู่ท่ี 7 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง เฉล่ีย 3.00 เมตร 
      ยาว 900.00  เมตร หนา 0.09 เมตร หรือ มีปริมาณงานผวิลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 216.00 ลบ.ม.  
      พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน 1,900 ตร.ม.  และลงท่อคสล. ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 
      10.00 ท่อน (พร้อมยาแนวหลงัท่อ) (ตามแบบรายละเอียด อบต.สุขสวสัด์ิก าหนด )   
      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   99,000 บาท 
31. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกสายพะแวะใต ้– บา้นสลกัได หมู่ท่ี 9 
      ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง เฉล่ีย 3.50  
      เมตร  ยาว 300.00  เมตร หนา 0.09 เมตร หรือ มีปริมาณงานผวิหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 94.00 
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      ลบ.ม. พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณ 4,400 ตร.ม.  (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิ 
      ก าหนด)  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   99,000 บาท 
32. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังภายในหมู่บา้นหนองยาว – เช่ือมถนนสายหนอง 
      กระจาน  หมู่ท่ี 9 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง  
      เฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 250.00  เมตร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
      หรือมีปริมาณงานผวิลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 143.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน  
      1,430 ตร.ม.(ตามแบบรายละเอียด อบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   69,000 บาท 
33. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังภายในหมู่บา้นหนองยาว ซอยอนุรักษห์มู่ท่ี 9  
      ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
      ยาว 97.00  เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีปริมาณงานผวิลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 291.10 ลบ.ม. 
      และมีปริมาณงานผวิลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 29.10 ลบ.ม.พร้อมพร้อมลงท่อคสล.ขนาด 0.40 เมตร 
      จ านวน 4.00 ท่อน (พร้อมยาแนวหลงัท่อ) (ตามแบบรายละเอียด อบต.สุขสวสัด์ิก าหนด )   
      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   40,000 บาท 
34. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายบา้นระหาร – ถนนลาดยางสายปราสาทเยอ/ 
      บา้นหนองอารีย ์หมู่ท่ี 10 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานกวา้ง 
      เฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 500.00  เมตร หนา 0.09 เมตรหรือมีปริมาณงานผวิลูกรังไม่นอ้ยกวา่  
      160.10 ลบ.ม. พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน 1,750 ตร.ม. (ตามแบบรายละเอียด 
      อบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   40,000 บาท 
35. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายบา้นแขม – ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น 
      โพนปลดั/บา้นหนองยาว หมู่ท่ี 11 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณ    
      งานกวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 530.00  เมตร หนา 0.09 เมตรหรือมีปริมาณงานผวิลูกรังไม่ 
      นอ้ยกวา่  149.40 ลบ.ม. พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน 2,900 ตร.ม. (ตามแบบ 
      รายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด )  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   60,000 บาท 
36. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายบา้นพะแวะเหนือ – ถนนลูกรังสายสลกัได/ 
      บา้นหนองอิไทย หมู่ท่ี 12 ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงาน 
      กวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 245.00  เมตร หนา 0.09 เมตรหรือมีปริมาณงานผวิลูกรังไม่ 
      นอ้ยกวา่  69.60 ลบ.ม. พร้อมเกรดทบัตลอดสาย ปริมาณงาน 2,760 ตร.ม.  
       (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   79,000 บาท 
37. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบา้นจงัเอิญ หมู่ท่ี 3  ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง  
      จงัหวดัศรีสะเกษ  ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี  

-  งานเทพื้นคอนกรีต 
- งานปูผวิกระเบ้ือง 
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- งานติดตั้งโคมไฟฟ้า 
- งานเปล่ียนมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
- งานทาสีน ้าพาสติก 
- งานตั้งตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้า 
 (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด )  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   93,000 บาท 

39. โครงการก่อสร้างบา้นศรีล าดวน 60 พรรษา แก่ราษฎรผูย้ากไร้ หมู่ท่ี 2  ต าบลสุขสวสัด์ิ  
      อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี  

- งานตั้งเสาปูน 
-  งานเทพื้นคอนกรีต 
- งานปูผวิกระเบ้ือง 
- งานติดตั้งโคมไฟฟ้า 
- งานเปล่ียนมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
- งานทาสีน ้าพลาสติก 
- งานตั้งตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้า 
 (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)     รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   90,000 บาท 

39. โครงการปรับปรุงศูนย ์อปพร.องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง  
      จงัหวดัศรีสะเกษ   ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.30 เมตร 
      พื้นท่ีใชส้อยไม่นอ้ยกวา่ 140.00 ตร.ม. (ตามแบบรายละเอียด อบต.สุขสวสัด์ิก าหนด  ) 
      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   194,114 บาท 
40. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น ภายในหมู่บา้นหนองอิไทย หมู่ท่ี 4   
      ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี  

-  งานขดุเจาะน ้าบาดาล ขนาด 6 น้ิว พร้อมท่อและอุปกรณ์ จ านวน 1 บ่อ 
- เคร่ืองสูบน ้าแบบจุ่มใตน้ ้า ขนาด 2 hp พร้อมตูค้วบคุม จ านวน 1 งานประสานปากบ่อ 
   บาดาล จ านวน 1 แห่ง 
- งานท่อส่งน ้าดิบพีวซีี  จ  านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด )  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   94,000 บาท 

41. โครงการขยายท่อเมนจ่ายระบบประปาหมู่บา้น ภายในหมู่บา้นโพนปลดั  คุม้ท่ี 3 หมู่ท่ี 1   
      ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี  

-  งานวางท่อเมนจ่ายน ้าท่อพีวซีี ขนาด 2 น้ิว จ  านวน 100.00 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ขอ้ต่อขอ้งอและ
ประตูน ้า 

(ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด )  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   42,900 บาท 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
ประเภทเงินอุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอขุนหาญ  

เป็นเงินทั้งส้ิน 99,015.72 บาท 
1. โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายบา้นอาลยั หนองคู – บา้นหนองอิไทย  
    หมู่ท่ี7  ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ  (รายละเอียดตามแบบส านกังาน  
    ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอไพรบึงก าหนด) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  99,015.72   บาท 
 

งบจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณด าเนินการ  จ านวน  347,900.00 บาท  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นหนองอิไทย – บา้นหนองยาว หมู่ท่ี 4 
    ต  าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร 
    ยาว 17  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 169.00 ตร.ม. และ 
    ลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)    
    รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   49,000 บาท 
2. โครงการขยายท่อเมนระบบประปาภายในหมู่บา้นหนองอิไทย หมู่ท่ี 4ต าบลสุขสวสัด์ิ   
    อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  

- งานวางท่อเมนจ่ายน ้าท่อพีวซีี ขนาด 2 น้ิว ชั้น 9.5 (บานปลาย) ยาว 4,609 เมตร พร้อมอุปกรณ์ขอ้ต่อ
ขอ้งอและประตูน ้า 

- งานติดตั้งประตูระบายน ้าตะกอน/ระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5.00 จุด 
         (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   299,900 บาท 
 

งบอุดหนุนจากหน่วยงานอืน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
งบประมาณด าเนินการ  1,040,000.00  บาท 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นหนองยาว หมู่ท่ี 9 – เช่ือมบา้นหนองอิไทย 
    หมู่ท่ี 4  ต าบลสุขสวสัด์ิ  อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีปริมาณงานผวิจราจรกวา้งเฉล่ีย 
    5.00 เมตร ยาว 356  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,790 
    ตร.ม. และ ลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร พร้อมลงท่อคสล. ขนาด 0.40 เมตร 
    x 1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)    
    รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   1,040,000 บาท 
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งบอุดหนุนเฉพาะกจิ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  งบประมาณด าเนินการ  1,400,000.00  บาท 

1. โครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ (สถ.ศพด. 1) 
    จ  านวน 1 หลงั ขนาดไม่เกิน 50 คน กวา้ง 12.00 เมตร ยาว 19.00 เมตรสูง 3.00 เมตร  
    (ตามแบบรายละเอียดอบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   1,400,000 บาท 
 

ใช้งบซ่อมแซมถนนในเขตต าบลสุขสวสัดิ์ ทีช่ ารุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
จ านวน  6 หมู่บ้าน  งบประมาณด าเนินการ  252,000.00 บาท ดังนี้ 

1.1 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบา้นโพนปลดั หมู่ท่ี 1 – บา้นเขวา หมู่ท่ี 2  
1.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นหนองอิไทย หมู่ท่ี 4 – บา้นอาลยั หมู่ท่ี 7 
 
1.3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นพะแวะใต ้หมู่ท่ี 9 -  ถนนทางหลวงหมายเลข  
      2111 พยห์ุ/ขนุหาญ 
1.4 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบา้นหว้ย หมู่ท่ี 5– ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  
      3015 หนองแคน/จนัลม 
1.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นหนองยาว  หมู่ท่ี 9 – บา้นพะแวะเหนือ หมู่ท่ี 12 
1.6 โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบา้นสายบา้นสุขสวสัด์ิ หมู่ท่ี 11 – ถนนทางหลวงหมายเลข  
      2111 พยห์ุ/ขนุหาญ 
 

ใช้งบส ารองจ่ายซ่อมแซมถนนในเขตต าบลสุขสวสัดิ์ ทีช่ ารุดเสียหาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน  3 หมู่บ้าน งบประมาณด าเนินการ  19,000.00 บาท ดังนี้ 

1.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย เช่ือถนนลาดยางสายหนองแคน/จนัลม โดยการลงลูกรัง 
      บริเวณจุดท่ีช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
1.2 ถนนลูกรังสายบา้นพะแวะเหนือ ซอยไทยงาม – บา้นสลกัได โดยการลงลูกรัง 
     บริเวณจุดท่ีช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
1.3 ถนนลูกรังสายรอบหมู่บา้นเขวา หมู่ท่ี 2 โดยการลงลูกรัง บริเวณจุดท่ีช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน   12   โครงการ 

งบประมาณด าเนินการ 1,519,255.00 บาท ดังนี้ 
1. ประเภทเบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์  งบประมาณ  6,000 บาท 
2. โครงการแข่งขนักีฬาประชาชนตา้นยาเสพติดสุขสวสัด์ิเกมส์  คร้ังท่ี 18  
    งบประมาณ  150,000.00 บาท 
3. โครงการฝึกทกัษะกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หรือส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการต่าง ๆ  
    ใหเ้ยาวชนและประชาชนหมู่ 1 – 12 งบประมาณ 94,947.00 บาท 
4. โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 2558 งบประมาณ 30,000.00 บาท  
5. จา้งเหมารถรับส่งเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ  
     งบประมาณ  315,200.00 บาท 
6. สนบัสนุนเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
    งบประมาณ  93,139 บาท 
7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน(กบท.)  
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  งบประมาณ  146,000  บาท 
9. จา้งเหมาท าอาหารกลางวนัใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
    งบประมาณ  497,260.00  บาท 
9. สนบัสนุนเงินสมทบส านกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2558  งบประมาณ  90,010  บาท 
10. ค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพ สภาเด็กและเยาวชน ต าบลสุขสวสัด์ิ  
    ประจ าปี 2558  งบประมาณ 36,700.00 บาท 
11. โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และคุมก าเนิด  ประจ าปี พ.ศ. 2558 
       งบประมาณ  30,000.00 บาท 
12. โครงการพน่หมอกควนัเพื่อควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  ประจ าปี พ.ศ. 2558  งบประมาณ 
       50,000.00 บาท\ 
 

โครงการทีใ่ห้การสนับสนุนงบประมาณ  จ านวน 4  โครงการ 
งบประมาณด าเนินการ  2,491,061.49 บาท ดังนี้ 

1. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ใหก้บัหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ  
    12 หมู่บา้น  งบประมาณ  90,000.00 
2. อุดหนุนโครงการปรับศูนยข์อ้มูลข่าวสาร การจดัซ้ือ จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบั  
    อ  าเภอไพรบึง  งบประมาณ  30,000.00 บาท 
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3. จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหโ้รงเรียนสังกดั สพฐ. จ านวน 6 แห่ง  
    งบประมาณ 927,061.49 บาท 
4. อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6 โรงเรียนสังกดัส านกังานเขต 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  (สพฐ.) ในเขตพื้นท่ีต าบลสุขสวสัด์ิ   
    ประจ าปี พ.ศ. 2558  งบประมาณ  1,444,000  บาท 
 
โครงการทีใ่ห้การสนับสนุนงบประมาณ การศึกษาหน่วยงานราชการเขตพืน้ทีต่ าบลสุขสวสัดิ์ตามโครงการ

เตรียมความพร้อมในการพฒันาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
จ านวน 6 สถานศึกษา งบประมาณด าเนินการ  360,000.00 บาท  ดังนี้ 

1 อุดหนุนโรงเรียนบา้นโพนปลดั  (สพฐ.)  งบประมาณ  60,000.00 บาท 
2 อุดหนุนโรงเรียนบา้นอาลยั  (สพฐ.)  งบประมาณ  60,000.00 บาท 
3 อุดหนุนโรงเรียนบา้นสลกัได  (สพฐ.)  งบประมาณ  60,000.00 บาท 
4 อุดหนุนโรงเรียนบา้นพะแวะ  (สพฐ.)  งบประมาณ  60,000.00 บาท 
5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองอิไทย  (สพฐ.)  งบประมาณ  60,000.00 บาท 
6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขวา  (สพฐ.)  งบประมาณ  60,000.00 บาท 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 3 โครงการ 

งบประมาณด าเนินการ  49,950.00  บาท  ดังนี้ 
1. โครงการจา้งเหมาเติมสารเคมีถงัดบัเพลิง จ  านวน 33 ถงั และจดัท าท่ีส าหรับแขวนถงัดบัเพลิง   
    งบประมาณ  จ านวน 20,000.00 บาท 
2. โครงการป้องกนัสาธารณภยัในสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2558 งบประมาณ 
    19,950.00 บาท 
4. โครงการป้องกนัและอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจ าปี พ.ศ. 2558  
    งบประมาณ  10,000.00 บาท 
 

งบส ารองจ่าย งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณด าเนินการ  10,652.00  บาท  ดังนี้ 

1. จ่ายค่าวสัดุเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุวาตภยั จากพายพุดัถล่มในเขตต าบลสุขสวสัด์ิ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2558  งบประมาณ  10,652.00 บาท 
 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  23 
 

โครงการทีใ่ห้การสนับสนุนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณด าเนินการ  10,000.00  บาท  ดังนี้ 

1. อุดหนุนศูนยป์ฏิบติัการเพื่อเอาชนะยาเสพติด อ าเภอไพรบึง (ท่ีท าการปกครองอ าเภอไพรบึง)  
    ตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (ศพส.อ.ไพรบึง)  งบประมาณ  10,000.00 บาท 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน  2  โครงการ 

งบประมาณด าเนินการ  29,576.00  บาท  ดังนี ้
1. โครงการส่งเสริมการเกษตรปลูกปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์  
    งบประมาณ 10,000.00 บาท 
2. โครงการปล่อยปลา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต ์พระบรมราชินีนาถ 
    93 พรรษา  งบประมาณ 19,576.00 บาท 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน  4  โครงการ 

งบประมาณด าเนินการ  169,557.00  บาท  ดังนี้ 
1. โครงการวนัผูสู้งอายแุละงานสืบสานประเพณีสงกรานต ์ งบประมาณ 60,000.00 บาท 
2.โครงการบรรพชาและอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
    รัตนราชสุดาสยามราชกุมารี ประจ าปี  2558  ณ ศรีสุขสวสัด์ิ บา้นอาลยั   
    งบประมาณ 59,557 บาท 
3. จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาประกอบพิธีวนัปิยมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557    
    งบประมาณ 1,000.00 บาท 
4. โครงการพิธีลอยกระทง  ประจ าปี  พ.ศ. 2557   งบประมาณ 50,000.00 บาท 
 

โครงการทีใ่ห้การสนับสนุนงบประมาณ  จ านวน  5  โครงการ 
งบประมาณด าเนินการ  40,000  บาท  ดังนี้ 

1. อุดหนุนโครงการจดังานดอกล าดวนบาน ประเพณี 4 เผา่ไทย จงัหวดัศรีสะเกษ   
    ประจ าปี 2558 งบประมาณ  10,000.00 บาท 
2. อุดหนุนโครงการจดังานปีใหม่และกาชาดจงัหวดัศรีสะเกษ ประจ าปี 2558  
    งบประมาณ  10,000.00 บาท 
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3. อุดหนุนเทศบาลต าบลไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ ตามโครงการจดังานรัฐพิธี 12 สิงหามหาราชินี  
    งบประมาณ 6,000.00 บาท 
4. อุดหนุนเทศบาลต าบลไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ ตามโครงการจดังานรัฐพิธี 5 ธนัวามหาราช  
    งบประมาณ 10,000.00 บาท 
5. อุดหนุนท่ีวา่การอ าเภอไพรบึงตามโครงการจดังานวนัปิยมหาราช  งบประมาณ   4,000  บาท    
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน  19  โครงการ 

งบประมาณด าเนินการ  791,159.60 บาท  ดังนี้ 
1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังานของ อบต. สุขสวสัด์ิ (เคร่ืองถ่ายเอกสาร) งบประมาณ  
    14,000.00 บาท 
2.ค่าจา้งเหมาบ ารุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศภายในส านกังานและหอ้งประชุมสภาองคก์าร 
    บริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ  งบประมาณ  49,250.00 บาท 
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง ยีห่อ้มิตซูบิชิ   งบประมาณ  55,054.60 บาท 
4. ค่าจดัซ้ือเตน้ทผ์า้ใบ จ านวน 3 หลงั งบประมาณ  75,000.00 บาท 
5. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ HP    งบประมาณ  2,500 .00 บาท 
6. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองเสียงภายในหอ้งประชุมสภาฯ อบต. สุขสวสัด์ิ  
    งบประมาณ  2,500 .00 บาท 
7. โครงการอบต. เคล่ือนท่ี เพื่อปรับปรุงและทบทวนแผนพฒันาสามปี  งบประมาณ 30,000.00 บาท 
9. โครงการส ารวจขอ้มูลเพื่อจดัท าแผนพฒันาน ้าอุปโภคบริโภค จ านวน 12 หมู่บา้นในเขตพื้นท่ี  
    ต  าบลสุขสวสัด์ิ  งบประมาณ 23,020.00 บาท 
10. โครงการจดัซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 จอ  งบประมาณ 12,000.00 บาท 
11. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ระดบั XGA  งบประมาณ 33,000.00 บาท 
12. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร  งบประมาณ 14,079.00 บาท 
13. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  งบประมาณ 3,766.00   บาท 
14. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองพน่หมอกควนั  งบประมาณ 3,000.00  บาท 
15. โครงการจดัซ้ือตูจ้ดัเอกสารบานกระจกเล่ือนทรงสูง จ านวน 2 หลงั (ตามแบบรายละเอียด 
      อบต.สุขสวสัด์ิก าหนด)   งบประมาณ  20,000 บาท 
16. ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้า ขนาก 3 HP จ านวน 3 เคร่ือง   
      งบประมาณ 3,766.00   บาท 
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17. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯพนกังานและลูกจา้งของ  
      องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ ประจ าปี พ.ศ. 2559งบประมาณ 250,000.00 บาท 
18. จา้งเหมาบริการติดตั้งบริการติดตั้งอุปกรณ์รับ – ส่งสัญญาณอินเตอร์แบบไร้สาย (Wifi)  
      ตามจุดต่างภายในต าบลสุขสวสัด์ิ   งบประมาณ 99,260.00   บาท 
19. จา้งเหมาบริการติดตั้งบริการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาสศชนิดแขงนผนงั ขนาด บีทีย ูจ  านวน 3 เคร่ือง 
      ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. สุขสวสัด์ิ ต าบลสุขสวสัด์ิ   งบประมาณ 99,000.00   บาท 
20. จา้งเหมาบริการจดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
      อบต. สุขสวสัด์ิ ต าบลสุขสวสัด์ิ   งบประมาณ 4,000.00   บาท 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
********************** 

 
  ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ ภายใตแ้ผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559-2563)  เป็นการก าหนดวา่ในอนาคตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิ จะเป็นไปในทิศทางใดและเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางการพฒันาของแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ.2560 -2562) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ วา่มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพียงใด 
วสัิยทศัน์การพฒันาจังหวดั 

" เมืองน่าอยู่ ประตูการค้า การท่องเทีย่ว สู่อารยธรรมขอมโบราณ 
เป็นเลศิด้านกฬีา น าสินค้าเกษตรมาตรฐานและปลอดภัย สู่ครัวโลก " 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและขยายฐานการตลาด ดา้นการคา้ การท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงกบัต่างประเทศและกลุ่มจงัหวดั 
  แนวทาง  1)  เปิดจุดผา่นแดนถาวร/ผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียว  
     2)  สนบัสนุนแลกเปล่ียนกิจกรรมวฒันธรรมภาครัฐและเอกชนกบัประเทศเพื่อนบา้น 

  3)  พฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวและการบริการ 
  4)  พฒันาและส่งเสริมความเขม้แขง็ กลุ่มอาชีพ วสิาหกิจชุมชน วสิาหกิจขนาด  
        กลางและขนาดยอ่ม SME 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : เพิ่มศกัยภาพการผลิตดา้นเกษตรอินทรีย์ 
แนวทาง  1)  ขยายฐานความรู้และทกัษะเกษตรอินทรียใ์หแ้พร่หลาย 

     2)  ขยายการผลิตเกษตรอินทรียว์ถีิศรีสะเกษ  
  3)  การบริหารงานงบประมาณมุ่งเนน้ผลงาน 
  4)  เสริมสร้างความมัน่ใจใหผู้บ้ริโภค 
  5)  เสริมสร้างความมัน่ใจใหผู้ผ้ลิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างคุณภาพชีวติ พฒันาแรงงาน การกีฬา สู่มาตรฐานสากล 
แนวทาง  1)  เสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนใหมี้มาตรฐาน 
   2)  สร้างมืออาชีพดา้นแรงงานใหก้า้วทนัเทคโนโลยี  

  3)  สร้างมืออาชีพดา้นการกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 : การบริหารจดัการและการบริการประชาชน 
แนวทาง  1)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการชุมชน  

     2)  พฒันาบุคลากรใหมี้จริยธรรม  
  3)  เสริมสร้างระบบตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพฒันา  
  4)  ก าหนดวธีิการใชจ่้ายงบประมาณใหโ้ปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  5)  กระจายการบริหารในหน่วยงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี  
       การพฒันา 
 

แนวทางการพฒันาจังหวดั 
1. พฒันาศรีสะเกษ เป็นเมืองน่าอยู่  
     โดยพฒันาเพื่อมุ่งเนน้ ถึงความพึงพอใจของประชนในทุกดา้น  ตั้งแต่การใชว้ถีิชีวติ การเจริญเติบโต
โดยนอ้มน าเอาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการด าเนินวถีิชีวติ ของประชาชนในจงัหวดั โดยใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น มีอาชีพท่ีด ารงรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื มีวฒันธรรมอนัดีงามและการศึกษา
หล่อหลอมชีวติ เพื่อน าจงัหวดัศรีสะเกษใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 
2. วถิีศรีสะเกษสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
      โดยจงัหวดัมุ่งพฒันารูปแบบการด าเนินการผลิตสินคา้ทางการเกษตรแบบยัง่ยนืตามวถีิ  
ศรีสะเกษ โดยใชว้ถีิชาวบา้น ในจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นวถีิท่ีเอ้ืออาทร เห็นผูอ่ื้นเป็นส าคญั โดยสนบัสนุนให้
เกิดความย ัง่ยนืเพื่อใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน พื้นท่ีเกษตรปลอดสารพิษเพิ่มข้ึนเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร เกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีปลอดภยัและมัน่คงโดยใชภู้มิปัญญาและมีวตักรรมใหม่  
3.พฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกจิและสังคมกบัประเทศเพือ่นบ้าน  
      โดยจงัหวดัมุ่งเนน้การพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อบา้น  เพื่อใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย และการ
คา้ขายทางเศรษฐกิจ ระหวา่งประเทศเพื่อนบา้นโดยเนน้การเพิ่มข้ึนของมูลค่าการคา้ชายแดน  เพิ่มความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกบัประเทศเพื่อนบา้น กรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศ ไดรั้บการผลกัดนั
ระดบัพื้นท่ีใหสู่้การปฏิบติั 
4. วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและหลกัธรรมอนัดีงาม  เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคม 
      จงัหวดัศรีสะเกษเป็นจงัหวดัท่ีมีโบราณสถานท่ีเป็นอารยะขอมโบราณ  ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยเนน้การเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประชาชนมีภูมิคุม้กนัทางดา้นวฒันธรรม ท่ี
สอดคลอ้งกบัวถีีชีวติของชุมชน และมีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทย เพิ่มแหล่งเรียนรู้องคค์วามรู้ และการ
แลกเปล่ียนทางวฒันธรรม ในระดบัทอ้งถ่ินและประเทศเพื่อนบา้น 
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5. ปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดุลและแข่งขันได้ 
     โดยเป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  เพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ ซ่ึงมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพสินคา้เกษตร  เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม 
แรงงานและผูป้ระกอบการ ธุรกิจการท่องเท่ียว บริการและการคา้ เป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สร้างงานสร้าง
รายไดแ้ละกระจายสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุน และองคค์วามรู้ทางธุรกิจ พฒันาระบบการ
บริหารจดัการขนส่ง สินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งเสริมใหมี้งานวจิยัและพฒันาเพื่อน าไปสู่นวตักรรมของ
จงัหวดั เพิ่มขีดความสามารถ ดา้นการบริหารการเงินการคลงัและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นการเงิน
การคลงัในระดบั 
จงัหวดั 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
      โดยเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และสิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาโดยเนน้การสร้างความ
สมดุลและบริหารจดัการใชป้ระโยชน์ การอนุรักษ ์เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของเอกชน
และทอ้งถ่ินและทรัพยากรดินท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสมกบัการเกษตร บริหารจดัการน ้าอยา่งเป็นระบบ
และมีประ 
สิทธิภาพ ควบคุม มลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน 
วสัิยทศัน์การพฒันาอ าเภอไพรบึง 

" อ าเภอไพรบึงเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวอู้น า้ เกษตรอนิทรีย์ มีอาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์
ทางธรรมชาติ และวฒันธรรมไทยส่ีเผ่า ด้วยการบริหารจัดการ การพฒันาเศรษฐกจิการเมือง สังคม 

ทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพ บนพืน้ฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้วยระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ " 

 
วสัิยทศัน์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวสัดิ์  

" ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่ความเข้มแข็ง พฒันาแหล่งส่ิงแวดล้อมให้ดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน    
มวลประชาเป็นสุข  ปราศจากอบายมุขทุกชนิด  เร่งเศรษฐกจิดี   เพยีบพร้อมมีวฒันธรรม " 

 
นโยบายพฒันาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  -  ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ทางระบายน ้าใหท้ัว่ถึง  
  -  ก่อสร้างแหล่งน ้าสาธารณะและแหล่งน ้าด่ืมน ้าใช ้ท าระบบประปา  
  -  เสริมสร้างดา้นการบริการสาธารณะ ไฟฟ้า แสงสวา่ง ตลาดนดัชุมชน  
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ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
-  พฒันาและส่งเสริมอาชีพ 
-  พฒันาดา้นงานสวสัดิการสังคม 
-  พฒันาดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
-  พฒันาดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
-  พฒันาดา้นการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
-  พฒันาและสนบัสนุนดา้นงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
-  พฒันาดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั การรักษาความ

สงบเรียบร้อย การมีส่วนร่วมของชุมชน องคก์รและการส่งเสริมความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นทัว่ไป  
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-  พฒันาและส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ เพื่อการอนุรักษแ์ละการพฒันา

ท่ีย ัง่ยนืภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั          
ศรีสะเกษ 

ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  พฒันาและส่งเสริมจริยธรรมในการด าเนินชีวติไดป้กติสุข รักษาศิลปวฒันธรรมท่ีดี มี

ประเพณีอนัดีงาม และภูมิปัญญาท่ีดีใหถ่้ายทอดสู่คนรุ่นหลงั ตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน 
-  พฒันาการด าเนินงานในดา้นการบริหารงาน ตามแนวทางการจดัระบบการบริหารจดัการ

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนตาม
กระบวนงานการกระจายอ านาจ 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวสัดิ์  
 1 . ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  เป้าหมาย 

เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ใหมี้ความสะดวกและมีมาตรฐานเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆใหป้ระสบ
ความส าเร็จ 
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แนวทางการพฒันา 
  1)  ก่อสร้างและ ปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางระบายน ้า  

2)  ระบบสาธารณูปโภค ดา้นแหล่งน ้า ระบบประปา 
3)  ระบบสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า แสงสวา่ง 
4)  ระบบสาธารณูปโภค ดา้นการจดัใหมี้และควบคุมตลาด 
ตัวช้ีวดั 

  1)  จ านวนถนนท่ีก่อสร้าง/ผวิถนนท่ีท าการขยาย  
  2)  จ านวน แหล่งสาธารณูปโภค แหล่งน ้า/ระบบประปา/ระบบไฟฟ้า 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
  เป้าหมาย 

เพื่อเสริมสร้างทกัษะของคนภายในเขตบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทางดา้นจิตใจ  
ดา้นการศึกษา สุขภาพพลานามยั สังคม กีฬา นนัทนาการ และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

แนวทางการพฒันา 
  1)  ดา้นการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน  

2)  ดา้นเกษตรอินทรีย  ์
3)  ดา้นการสงเคราะห์ พฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
4)  ดา้นกีฬา และนนัทนาการ 
5)  ดา้นการศึกษาในระบบ 
6)  ดา้นการศึกษานอกระบบ 
7)  ดา้นสาธารณสุข 
ตัวช้ีวดั 

  1)  จ านวนประชาชนท่ีเขา้รับการฝึกอบรม  
  2)  จ านวนผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูติ้ดเช้ือ และผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ  
  3)  จ านวนลานกีฬาและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพิ่มข้ึน  
  4)  จ านวนคนท่ีไดรั้บการศึกษาเพิ่มข้ึน  
  5)  จ านวนครัวเรือนท่ีไดรั้บประโยชน์จากการรณรงคด์า้นโรคติดต่อต่างๆ  
  6)  จ านวนผูป้ระกอบอาชีพ/โครงการ เก่ียวกบัการเกษตรแบบอินทรีย์ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  เป้าหมาย 

เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนดา้นความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อองคก์รและการส่งเสริมความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นทัว่ไป 
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แนวทางการพฒันา 
  1)  ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องสาธารณภยั ความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภยั 

ตัวช้ีวดั 
  1)  จ านวนประชาชน /ผูน้ าชุมชน/ส.อบต./คณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมโครงการ/ฝึกอบรมและ
ผา่นการฝึกอบรม 
 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  เป้าหมาย 

เพื่อพฒันาและส่งเสริมการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีระบบ ในแหล่งชุมชนและ
สภาพแวดลอ้ม ใหพ้ึงพอใจทุกระดบั ใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัศรีสะเกษ 

แนวทางการพฒันา 
  1)  ดา้นการสร้างจิตส านึก ตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และการ
จดัการขยะมูลฝอย 

ตัวช้ีวดั 
  1)  จ านวนคร้ังท่ีมีการรณรงค์  
  2)  จ านวนป่าท่ีตรวจสอบ  
  3)  จ านวนท่ีสาธารณะท่ีท าแนวเขตท่ีชดัเจน 
  4)  จ านวนถงัขยะและรถขยะท่ีจดัซ้ือ  
 5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  เป้าหมาย 

เพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการด าเนินชีวติไดป้กติสุข รักษาศิลปวฒันธรรมท่ีดี ประเพณีอนัดี
งามและภูมิปัญญาท่ีดี ใหถ่้ายทอดสู่คนในรุ่นหลงัตามแนวทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

แนวทางการพฒันา 
  1)  ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 
ตัวช้ีวดั 

  1)  จ านวนครัวเรือนท่ีมีการจดักิจกรรม  
  2)  จ านวนประเพณีดั้งเดิมหวนคืนมา 
  3)  จ านวนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการ อนุรักษแ์ละส่งเสริม 
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 6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 
  เป้าหมาย 

เพื่อปฏิบติังานหรือด าเนินงานในดา้นบริหารงาน ตามแนวทางการจดัระบบการบริหาร
จดัการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ตามแผนงานการกระจายอ านาจ 

แนวทางการพฒันา 
  1)  ดา้นอาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน 

2)  ดา้นส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและองคก์ร 
3)  ดา้นส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการของ อบต. 
4)  ดา้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5)  ดา้นการจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ตัวช้ีวดั 
1)  จ านวนอาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน 

  2)  จ านวนคร้ังท่ีบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม  
  3)  จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน  
  4)  จ านวนประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
  5)  จ านวนวารสารท่ีจดัท าเป็นฉบบั  
  6)  ร้อยละของการจดัเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการพฒันา 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวสัดิ์  อ าเภอไพรบึง  จังหวดัศรีสะเกษ 
************************************** 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้าสู่อนิโดจีน  
 - ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 1 ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  

  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการวางท่อระบายน ้า
พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.00 ม. 
ยาว 1.00 ม. จ านวน 182
ท่อน พร้อมถมดินหลงัท่อ 
จากบา้นนายเสียน ใจเรือง 
บา้นโพนปลดั – บา้น
จงัเอิญ 
 
 

เพื่อวางท่อระบาย
น ้าพร้อมลงท่อ 
คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 
1.00 ม. ยาว 1.00 ม. 
จ านวน 182 ท่อน 
 
 
 

จากบา้นนาย
เสียน ใจเรือง 
บา้นโพนปลดั 
– บา้นจงัเอิญ 

646,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
182 ม. 

มีท่อระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นโพนปลดั 
หมู่ท่ี 1 – บา้น   เขวา หมู่ท่ี 
2 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกวา้ง 
5.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 1,200 ม. 

บา้นโพนปลดั 
หมู่ท่ี 1 – บา้น
เขวา หมู่ท่ี 2 

3,300,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
1,200 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงลูกรังเลียบคลองอีสาน
เขียวบา้นโพนปลดั หมู่ท่ี 1 
– เขตต าบลปราสาทเยอ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังขนาด
กวา้ง 4.00 ม. หนา 
0.10 ม. ยาว 1,100 
ม. 

เลียบคลองอีสาน
เขียวบา้นโพน
ปลดั หมู่ท่ี 1 – 
เขตต าบล
ปราสาทเยอ 

3,000,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
1,100 ม. 

มีถนนลูกรัง 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน ้าแบบปิดพร้อมวาง
ตะแกรงเหล็ก ภายใน
หมู่บา้น เขวา หมู่ท่ี 2 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้าแบบปิด
พร้อมวางตะแกรง
เหล็ก ขนาดกวา้ง 
0.40 ม. ลึก 0.6 ม.  
ยาว 210 ม. 

ภายในหมู่บา้น
เขวา หมู่ท่ี 2 

315,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
210 ม. 

มีร่องระบายน ้า
แบบปิดพร้อม
วางตะแกรง
เหล็กตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้นเขวา 
ซอยหลงัโรงเรียนบา้นเขวา 
(ต่อโครงการเดิม) 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 50 ม. 

ซอยหลงั
โรงเรียนบา้น 
เขวา 

90,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
50 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สุขสวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

6. โครงการซ่อมแซมถนนดิน
หนา้คอนเวร์ิส 2 ขา้งทาง 
บา้นเขวา หมู่ท่ี 2 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ดิน ขนาดกวา้ง 
3.00 ม. สูง 3.00 ม. 
ยาว 40 ม. 

หนา้คอนเวร์ิส 
2 ขา้งทาง บา้น
เขวา หมู่ท่ี 2 

86,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
40 ม. 

มีถนนดินตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นเขวา – บา้น
ละโอง หมู่ท่ี 2 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกวา้ง 
3.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 440 ม. 

สายบา้นเขวา – 
บา้นละโอง หมู่
ท่ี 2 

792,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
440 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนดิน
บา้นจงัเอิญ สายรอบ
หมู่บา้น 

เพื่อก่อสร้างถนน
ดิน ขนาดกวา้ง 
3.00 ม. สูง 0.80 ม. 
ยาว 300 ม.  

สายรอบ
หมู่บา้นจงัเอิญ 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
300 ม. 

มีถนนดินตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9. โครงการวางท่อระบายน ้า
พร้อมก าแพงปากท่อ
จ านวน 2 ขา้งทาง ภายใน
หมู่บา้นจงัเอิญ หมู่ท่ี 3 

เพื่อวางท่อระบาย
น ้าพร้อมก าแพง
ปากท่อจ านวน 2 
ขา้งทาง ขนาดท่อ
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 
1.00 ม. ยาว 1.00 
ม. จ านวน 14 ท่อน 
ยาว 14 ม. 

ภายในหมู่บา้น
จงัเอิญ หมู่ท่ี 3 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
14 ม. 

มีท่อระบายน ้า
พร้อมก าแพง
ปากท่อจ านวน 
2 ขา้งทาง 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นจงัเอิญ – 
แยกถนนสายบา้นโพน
ปลดั/บา้นเขวา (ต่อ
โครงการเดิม) 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 600 ม. 

สายบา้นจงัเอิญ 
– แยกถนนสาย
บา้นโพนปลดั/
บา้นเขวา (ต่อ
โครงการเดิม) 

1,440,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
600 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลงัโรงเรียน
บา้นหนองอิไทย – บา้น
อาลยั 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกวา้ง 
5.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 2,000 ม. 

สายหลงั
โรงเรียนบา้น
หนองอิไทย – 
บา้นอาลยั 

6,000,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
2,000 ม. 

มีถนน คสล.
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สุขสวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย ซอยแยกคุม้ทุ่ง
ลุยลาย 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
3.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 181 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย 
ซอยแยกคุม้ทุ่ง
ลุยลาย 

325,800 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
181 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า คสล. คอน 
เวร์ิส ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย คุม้เกษตร
สมบูรณ์ – คุม้มิตรสัมพนัธ์ 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบาย คสล. คอน
เวร์ิส ขนาด กวา้ง 
0.40 ม. ลึก 0.60 ม. 
ยาว 100 ม. 

คุม้เกษตร
สมบูรณ์ – คุม้
มิตรสัมพนัธ์
บา้นหนองอิ
ไทย หมู่ท่ี 4 

150,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
100 ม. 

มีร่องระบาย 
คสล. คอนเวร์ิส 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นหว้ย – แยก
ถนนหนองแคน/จนัลม 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
5.00 ม.  หนา 0.15 
ม. ยาว 10 ม. 

สายบา้นหว้ย – 
แยกถนนหนอง
แคน/จนัลม 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
10 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 
 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากถนนลาดยางสาย
หนองแคน/จนลม – ร้านเจา้
นวล บา้นหว้ย  หมู่ท่ี 5 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
3.50 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 185 ม. 

ถนนลาดยาง
สายหนองแคน/
จนลม – ร้านเจา้
นวล บา้นหว้ย 
หมู่ท่ี 5 

388,500 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
185 ม. 

มีถนน คสล.
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

16. โครงการวางท่อระบายน ้า 
คสล. หนา้ศาลาประชาคม 
ฝ่ังตะวนัออก บา้นหว้ย หมู่
ท่ี 5 

เพื่อวางท่อระบาย
น ้า คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 
1.00 ม. ยาว 1.00 
ม. จ านวน 27 ท่อน 

หนา้ศาลา
ประชาคม ฝ่ัง
ตะวนัออก บา้น
หว้ย หมู่ท่ี 5 

82,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
27 ม. 

มีท่อระบายน ้า 
คสล. ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

17. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นสะแก - 
ถนนลาดยางสายหนอง
แคน/จนลม หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 238 ม. 

สายบา้นสะแก 
- ถนนลาดยาง
สายหนองแคน/
จนลม หมู่ท่ี 6 

571,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
238 ม. 

มีถนน คสล.
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 
 
 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้นสลกั
ได จากประตูโรงเรียนบา้น
สลกัได ทางทิศตะวนัออก -
บา้นนายทิม 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกวา้ง 
3.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 218 ม. 

จากบา้นนายทิม 
– ประตู
โรงเรียนบา้น
สลกัได ทางทิศ
ตะวนัออก 

392,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
218 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

19. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้นสลกั
ไดพร้อมลงท่อ คสล. จาก
บา้นนายค าผง – บา้นนาง
นอ้ย บุญธรรม 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว620ม. ท่อระบาย
น ้า ขนาด เส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 0.60 ม. 
ยาว 1.00 ม./ท่อน 

จากบา้นนายค า
ผง – บา้นนาง
นอ้ย บุญธรรม 
บา้นสลกัได 
หมู่ท่ี 6 

1,480,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
620 ม. ท่อ
ระบายน ้า คสล. 
จ านวน 6 ท่อน 

มีถนน คสล. 
และท่อระบาย
น ้าตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

20. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า คสล. ภายในคุม้
หนองยา่โมง บา้นอาลยั หมู่
ท่ี 7 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า คสล. 
ขนาดกวา้ง 0.40 ม. 
ลึก 0.60 ม. ยาว 
240 ม. 

ภายในคุม้
หนองยา่โมง 
บา้นอาลยั หมู่ 
ท่ี 7 

360,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
240 ม. 

มีร่องระบายน ้า 
คสล. ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในคุม้หนองยา่
โมง – บา้นอาลยั หมู่ท่ี 7 
(ต่อจากโครงการเดิม) 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 400 ม. 

ภายในคุม้
หนองยา่โมง 
หมู่ท่ี 7 (ต่อจาก
โครงการเดิม) 

960,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
400 ม. 

มีถนน คสล.
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

22. โครงการวางท่อระบายน ้า 
คสล. ภายในหมู่บา้นอาลยั/
คุม้หนองไผ/่คุม้หนองยา่
โมง หมู่ท่ี 7 

เพื่อวางท่อระบาย
น ้า คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 
0.40 ม. ยาว 1.00 
ม. จ านวน 76 ท่อน 

ภายในหมู่บา้น
อาลยั/คุม้หนอง
ไผ/่คุม้หนองยา่ 
โมง หมู่ท่ี 7 

102,600 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
76 ม. 

มีท่อระบายน ้า 
คสล. ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้นอาลยั 
ซอยบา้นนายใส หมู่ท่ี 7 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
3.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 40 ม. 

ภายในหมู่บา้น
อาลยั ซอยบา้น
นายใส หมู่ท่ี 7 

72,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
40 ม. 

มีถนน คสล.
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 
 
 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

24. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้นพะ
แวะใต ้ซอยทิศตะวนัออก
พร้อมลงท่อ คสล. จาก
บา้นนายเปล่ียน – บา้น
นางนดั หมู่ท่ี 8 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
2.50 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 77 ม. ท่อระบาย
น ้า คสล. ขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง 0.30 
ม. ยาว 1.00 ม./ท่อน 

ซอยทิศ
ตะวนัออกจาก
บา้นนายเปล่ียน 
– บา้นนางนดั 
ภายในหมู่บา้น
พะแวะใต ้ หมู่
ท่ี 8 

115,500 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
77 ม. ท่อระบาย
น ้า จ  านวน 3 
ท่อน 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้นพะ
แวะใต ้ซอยทิศเหนือ จาก
บา้นนายพรมมา – แยก
ถนนสายกลางหมู่บา้น 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 22 ม. 

จากบา้นนาย
พรมมา – แยก
ถนนสายกลาง
หมู่บา้น หมู่ท่ี 8 

52,800 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
22 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

26. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้นพะ
แวะใต ้ซอยทิศตะวนัออก
จากบา้นนางจอมศรี – 
บา้นนางกองศรี หมู่ท่ี 8 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 38 ม. 

ซอยทิศ
ตะวนัออกจาก
บา้นนางจอมศรี 
– บา้นนางกอง
ศรี หมู่ท่ี 8 

68,400 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
38 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  43 

     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

27. โครงการก่อสร้างลูกระนาด
ยางมะตอยบนถนนกลาง
หมู่บา้นพะแวะใต ้หมู่ท่ี 8 

เพื่อก่อสร้างลูก
ระนาดยางมะตอย 
จ านวน 7 จุด 

ถนนกลาง
หมู่บา้นพะแวะ
ใต ้หมู่ท่ี 8 

35,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน 7 จุด มีถนน คสล.
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

28. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกสายบา้นพะแวะ
ใต ้– บา้นคูส่ีแจ หมู่ท่ี 8 

เพื่อปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก 
ขนาด กวา้ง 4.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 150 ม.  

สายบา้นพะแวะ
ใต ้–บา้นคูส่ีแจ 
หมู่ท่ี 8 

360,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
200 ม. 

มีท่อระบายน ้า 
คสล. ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า คสล. ภายใน
หมู่บา้นหนองยาว ซอย
กลางหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า คสล. 
ขนาด กวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 
242 ม. 

ซอยกลาง
หมู่บา้นหนอง
ยาว หมู่ท่ี 9 

363,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
242 ม. 

มีถนน คสล.
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 
 
 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

30. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า คสล. ภายใน
หมู่บา้นหนองยาว จากบา้น
นายชู เฉลิม – แยกถนนสาย
บา้นหนองยาว/พะแวะ
เหนือ หมู่ท่ี 9 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า คสล. 
ขนาด กวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 
200 ม. 

จากบา้นายชู 
เฉลิม – แยก
ถนนสายบา้น
หนองยาว/พะ
แวะเหนือ หมู่ท่ี 
9 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
100 ม. 

มีร่องระบายน ้า 
คสล. ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า คสล. ภายในหมู่ 
บา้นหนองยาว จากบา้นนาย
พร บวัจนัทร์ – บา้นนายพร
ศกัด์ิ บวัจนัทร์ หมู่ท่ี 9 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า คสล. 
ขนาด กวา้ง 1.00 
ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 
45 ม. 

จากบา้นนายพร 
บวัจนัทร์ – 
บา้นนายพร
ศกัด์ิ บวัจนัทร์ 
หมู่ท่ี 9 

81,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
100 ม. 

มีร่องระบายน ้า 
คสล. ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

32. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้นหนอง
ยาว สายหนา้บา้นนาง
อมัพร – แยกถนนหนอง
ยาว/หนองอิไทย หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 76 ม.  

สายหนา้บา้น
นางอมัพร – 
แยกถนนหนอง
ยาว/หนองอิ
ไทย หมู่ท่ี 9 

182,400 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
76 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

33. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายแยกถนนหนอง
ใหญ่ – แยกถนนสายหนอง
ยาว/บา้นอาลยั (ปู่ ตา) (ต่อ
จากโครงการเดิม) 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
3.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 157 ม. 

สายแยกถนน
หนองใหญ่ – 
แยกถนนสาย
หนองยาว/บา้น
อาลยั (ปู่ ตา) (ต่อ
จากโครงการเดิม) 

282,600 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
200 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 
 

- กองช่าง 

34. โครงการก่อสร้างร้ัวอิฐ
บล็อก รอบบริเวณศาลา
ประชาคมบา้นระหาร หมู่ท่ี 
10 

เพื่อก่อสร้างร้ัวอิฐ
บล็อก ขนาดสูง 
2.00 ม. ยาว 450 ม. 

บริเวณรอบ
ศาลาประชาคม
บา้นระหาร หมู่
ท่ี 10 

540,000 
(งบ อบต.) 

- - ยาว 450 ม. มีร้ัวอิฐบล็อก 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

35. โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้นระหาร 
จากบา้นนางสา – บา้นนาย
เล็ก (ต่อจากโครงการเดิม) 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
3.50 ม. หนา 0.10 
ม. ยาว 100 ม. 

จากบา้นนางสา 
– บา้นนายเล็ก 
ภายในหมู่บา้น
ระหาร หมู่ท่ี 10 
(ต่อจาก
โครงการเดิม) 

210,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
100 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

36. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกสายบา้นระ
หาร – บา้นโคน เขตต าบล
โนนปูน 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุก 
ขนาด กวา้ง4.00 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
527 ม. 

สายบา้นระหาร 
– บา้นโคน เขต
ต าบลโนนปูน 

120,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
527 ม. 

มีหินคลุก 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 
 

- กองช่าง 

37. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บา้นสุข
สวสัด์ิ (ซอยบา้นนาย
จ าเนียร) 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
3.20 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 50 ม. 

ภายในหมู่บา้น
สุขสวสัด์ิ (ซอย
บา้นนาย
จ าเนียร) 

90,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
50 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

38. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงลูกรังภายในหมู่บา้นแขม 
(ซอยบา้นนางสงวน – บา้น
นางวนั หมู่ท่ี 11) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรัง ขนาด 
กวา้ง 3.50 ม. หนา 
0.10 ม. ยาว 50 ม. 

ภายในหมู่บา้น
แขม (ซอยบา้น
นางสงวน – 
บา้นนางวนั หมู่
ท่ี 11) 

80,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
50 ม. 

มีถนนลูกรัง 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  47 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

39. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายเลียบคลองอีสาน
เขียว – ถนนสายพยห์ุ/ขนุ
หาญ บา้นสุขสวสัด์ิ หมูท่ี 
11 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 2,000 ม. 

สายเลียบคลอง
อีสานเขียว 
บา้นสุขสวสัด์ิ 
หมูท่ี 11 

2,400,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
2,000 ม. 

มีถนน คสล.
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

40. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงลูกรังสายจากบา้นนาย
สังวาล – ถนนสายบา้นพะ
แวะใต/้บา้นสลกัได หมู่ท่ี 
12 

เพื่อปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรัง ขนาด
กวา้ง 3.50 ม. หนา 
0.10 ม. ยาว 296 ม. 

จากบา้นนาย
สังวาล – ถนน
สายบา้นพะแวะ
ใต/้บา้นสลกัได 
หมู่ท่ี 12 

80,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
296 ม. 

มีถนนลูกรัง 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

41. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกสายบา้น
พะแวะเหนือ – บา้นหนองอิ
ไทย หมู่ท่ี 12 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุก 
ขนาด กวา้ง 3.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 1,400 ม. 
 
 

สายบา้นพะแวะ
เหนือ – บา้น
หนองอิไทย 
หมู่ท่ี 12 

392,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
1,400 ม. 

มีถนนหินคลุก 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  48 

     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

42. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า คสล. ภายในหมู่บา้นพะ
แวะเหนือ ซอยรอบหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า คสล. 
ขนาด กวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.60 ม. 
ยาว 240 ม. 

ภายในหมู่บา้น
พะแวะเหนือ 
ซอยรอบ
หมู่บา้น หมู่ท่ี 
12 

360,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
240 ม. 

มีร่องระบายน ้า 
คสล. ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

43. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นพะแวะเหนือ – บา้น
สลกัได หมู่ท่ี 12 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
3.50 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 700 ม. 

สายบา้นพะแวะ
เหนือ – บา้น
สลกัได หมู่ท่ี 
12 

1,260,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
700 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

44. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายภายในหมู่บา้นหนองอิ
ไทย หมู่ท่ี 4 
 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.  ขนาดกวา้ง 
5.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 1,000 ม. 
 
 
 

ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย 
หมู่ท่ี 4  

3,000,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
1,000 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  49 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

45. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด 
ยางสายภายในหมู่บา้น  
หนองอิไทย หมู่ท่ี 4 
 

เพื่อซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 
ขนาดกวา้ง 4.00 
ม. ยาว 1,000 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย 
หมู่ท่ี 4  

2,700,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
1,000 ม. 

มีถนนลาดยาง 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

46. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากหนา้ท่ีท าการ อบต.สุข
สวสัด์ิ – บา้นอาลยั หมู่ท่ี 7 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาด กวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 390 ม. 

จากหนา้ท่ีท า
การ อบต.สุข
สวสัด์ิ – บา้น
อาลยั หมู่ท่ี 7 
 

858,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
390 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

47. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นหนองยาว – บา้น           
พะแวะเหนือ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาด กวา้ง 
5.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 1,800 ม. 
 
 
 

สายบา้นหนอง
ยาว – บา้น           
พะแวะเหนือ 

2,832,500 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
1,800 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

48. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นหนองอิไทย (หลงั
โรงเรียน) หมู่ท่ี 4 – บา้น
พรหมสวสัด์ิ ต.พรหมสวสัด์ิ 
อ.พยห์ุ จ.ศรีสะเกษ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
5.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 1,200 ม. 

จากบา้น
หนองอิไทย 
(หลงัโรงเรียน) 
หมู่ท่ี 4 – บา้น
พรหมสวสัด์ิ ต.
พรหมสวสัด์ิ  

3,300,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
1,200 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

49. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นโพนปลดั หมู่ท่ี 1 - 
บา้นโนนสวา่ง เขต ต.พรหม
สวสัด์ิ อ.พยห์ุ จ.ศรีสะเกษ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาด กวา้ง 
5.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 2,635 ม. 

สายบา้นโพน
ปลดั หมู่ท่ี 1 - 
บา้นโนนสวา่ง 
เขต ต.พรหม
สวสัด์ิ  

7,246,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
2,635 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

50. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นสลกัได หมู่ท่ี 6 – 
บา้นเสมอใจ ต.หนองคา้ อ.
พยห์ุ จ.ศรีสะเกษ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาด กวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 3,090 ม. 
 
 

สายบา้นสลกัได 
หมู่ท่ี 6 – บา้น
เสมอใจ ต.หนอง
คา้ อ.พยห์ุ  
จ.ศรีสะเกษ 

6,798,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
3,090 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  51 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

51. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นอาลยั หมู่ท่ี 7 – บา้น
ระหาร หมู่ท่ี 10 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด กวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 3,250 ม. 

สายบา้นอาลยั – 
บา้นระหาร 

7,150,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
3,250 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

52. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นพะแวะใต ้หมู่ท่ี 8 – 
ถนนสายพยห์ุ/ขนุหาญ (ช่วง
ท่ี 2) 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาด กวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 800 ม. 

สายบา้นพะแวะ
ใต ้หมู่ท่ี 8 – 
ถนนสายพยห์ุ/
ขนุหาญ (ช่วงท่ี 
2) 

1,760,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
800 ม. 

มีถนน คสล. 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

53. โครงการก่อสร้างสะพานขา้ม
คลองกุดสิมบา้นเขวา หมู่ท่ี 2 
(ไม่มีทางเทา้) 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานขา้มคลอง
กุดสิมบา้นเขวา 
หมู่ท่ี 2 (ไม่มีทาง
เทา้)ขนาด กวา้ง 
8.00 ม. ยาว 20 ม. 
 

สะพานขา้ม
คลองบา้นเขวา 
หมู่ท่ี 2 

2,500,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
20 ม. 

มีทางเทา้ขา้ม
คลองบา้นเขวา 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  52 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

54. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บา้นสลกั
ไดจากหนา้โรงเรียนบา้นสลกั
ได – ถนนลาดยางหนอง
แคน/จนัลม 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
14 ม. 

จากหนา้
โรงเรียนบา้น
สลกัได – 
ถนนลาดยาง
หนองแคน/จนั
ลม 

58,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทาง ยาว 
14 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

55. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายภายในหมู่บา้น
พะแวะใต ้หมู่ท่ี 8 ซอยชอบ
ธรรม (ต่อโครงการเดิม) 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 2.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
20 ม. 

สายภายใน
หมู่บา้นพะแวะ
ใต ้หมู่ท่ี 8 ซอย
ชอบธรรม (ต่อ
โครงการเดิม) 
 

30,000 
 (งบ อบต.) 

- - ระยะทาง ยาว 
20 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

56. โครงการวางท่อระบายน ้า ผา่
ซีกภายในหมู่บา้นโพนปลดั 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อวางท่อระบาย
น ้า ผา่ซีก ขนาด 
กวา้ง 0.40 ม. ยาว 
1,500 ม. 
 

ในหมู่บา้นโพน
ปลดั หมู่ท่ี 1 

- 422,250 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 
1,500 ม. 

มีท่อระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  53 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

57. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บา้นเขวา 
ซอยแยกถนนสายบา้นโนน
สวา่ง หมู่ท่ี 2 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 

ซอยแยกถนน
สายบา้นโนน
สวา่ง หมู่ท่ี 2 

- 127,200 
(งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 53 
ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

58. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นเขวา หมู่ท่ี 2 
– บา้นโพนปลดั 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 

สายบา้นเขวา 
หมู่ท่ี 2 – บา้น
โพนปลดั 

- 127,200 
(งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 53 
ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

59. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบา้นเขวา หมู่ท่ี 2 – 
เขตต าบลศรีโนนงาม 

เพื่อปรับปรุง
ถนนดินลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 6.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 3,200 ม. 
 
 

สายบา้นเขวา 
หมู่ท่ี 2 – เขต
ต าบลศรีโนน
งาม 

- 614,400 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 
3,200 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  54 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

60. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบา้นเขวา – หว้ยทา 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อปรับปรุง
ถนนดินลงลูกรัง 
ขนาด กวา้ง 4.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

สายบา้นเขวา – 
หว้ยทา หมู่ท่ี 2 

- 128,800 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 
1,000 ม. 

มีถนนลูกรัง
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

61. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บา้นจงัเอิญ 
(ซอยสามคัคี) หมู่ท่ี 3 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 

ภายในหมู่บา้น
จงัเอิญ (ซอย
สามคัคี) หมู่ท่ี 3 

- 111,300 
(งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 53 
ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

62. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า อิฐบล็อกภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย ทิศเหนือ
หมู่บา้น (ต่อโครงการเดิม) 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้าอิฐ
บล็อก ขนาด
กวา้ง 0.40 ม. ลึก 
0.40 ม. ยาว 200 
ม. 
 

ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย ทิศ
เหนือหมู่บา้น 
(ต่อโครงการ
เดิม) 

- 120,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 
200 ม. 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

63. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า อิฐบล็อกภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย (ซอยคุม้ประชา
สามคัคี) หมู่ท่ี 4  

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้าอิฐ
บล็อก กวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.40 ม. 
ยาว 50 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย 
(ซอยคุม้ประชา
สามคัคี) หมู่ท่ี 4 
 

- 98,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 50 
ม. 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

64. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า (คสล.) พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย  

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า (คสล.) 
พร้อมฝาปิดตะ  
แกรงเหล็ก ขนาด
กวา้ง 0.60 ม. ลึก 
0.60 ม. ยาว 97 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย 

- 105,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 97 
ม. 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

65. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบา้นหนองอิไทย /
บา้นหนองหนองยาว – แยก
หลงัท่ีท าการ อบต. สุขสวสัด์ิ 

เพื่อปรับปรุง
ถนนดินลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 5.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 1,400 ม. 

สายบา้นหนอง 
อิไทย /บา้น
หนองหนอง
ยาว – แยกหลงั
ท่ีท าการ อบต. 
สุขสวสัด์ิ 

- 224,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง  
ยาว 1,400 ม. 

มีถนนลูกรัง
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

66. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า อิฐบล็อก ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย หมู่ท่ี 4 
 (ถนนกลางหมู่บา้น) 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้าอิฐบล็อก
ขนาดกวา้ง 0.40 ม. 
ลึก 0.40 ม. ยาว 
600 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย 
หมู่ท่ี 4 
 (ถนนกลาง
หมู่บา้น) 

- 175,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 
600 ม. 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

67. โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายหนองเหล็ก บา้นหนองอิ
ไทย – ถนนสายหนองแคน/
จนัลม 

เพื่อก่อสร้างถนน
ดิน ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. สูง 50 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

สายหนองเหล็ก 
บา้นหนองอิไทย 
– ถนนสายหนอง
แคน/จนัลม 

- 198,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 
1,500 ม. 

มีถนนดินตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
 

68. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายแยกบา้นหว้ย – 
สะพานขา้มล าหว้ยแฮด หมู่ท่ี 
5 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
55 ม. 
 
 
 

สายแยกบา้น
หว้ย – สะพาน
ขา้มล าหว้ยแฮด 
หมู่ท่ี 5 

- 165,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
55 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

69. โครงการซ่อมแซมถนน
(คสล.) ภายในหมู่บา้นหว้ย 
(สายกลางหมู่บา้น) 

เพื่อซ่อมแซม
ถนน (คสล.) 
ขนาดกวา้ง 4.00 
ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 48 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หว้ย (สายกลาง
หมู่บา้น) 

- 99,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
48 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

70. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า (คสล.) ภายในหมู่บา้น
หว้ย จากบา้นนายสอน – ทิศ
ตะวนัออกหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า (คสล.) 
ขนาด กวา้ง 0.40 
ม. ยาว 60 ม.ลึก 
0.40 ม. 

จากบา้นนาย
สอน – ทิศ
ตะวนัออก
หมู่บา้น หมู่ท่ี 5 

- 99,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
60 ม. 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

71. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบา้นหว้ย – สถานท่ี
แข่งเรือยาว ล าหว้ยหว้ยแฮด 

เพื่อปรับปรุง
ถนนดินลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 4.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
 
 

สายบา้นหว้ย – 
สถานท่ีแข่งเรือ
ยาว ล าหว้ยหว้ย
แฮด 

- 192,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
1,500 ม. 

มีถนนลูกรัง
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

72. โครงการซ่อมแซมถนน
(คสล.) ภายในหมู่บา้นสลกั
ได (สายหนา้ศาลาประชาคม
ดา้นทิศใตบ้า้นสลกัได) 

เพื่อซ่อมแซม
ถนน (คสล.) 
ขนาดกวา้ง 4.00 
ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 355 ม. 

 (สายหนา้ศาลา
ประชาคมดา้น
ทิศใตบ้า้นสลกั
ได) ภายใน
หมู่บา้นสลกัได 

- 852,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
355 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

73. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นสลกัได – 
บา้นสะแก (ต่อโครงการเดิม) 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
80 ม. 

สายบา้นสลกั
ได – บา้นสะแก 
(ต่อโครงการ
เดิม) 
หมู่ท่ี 6 

- 192,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
80 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

74. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า อิฐบล็อก ภายในหมู่บา้น
สลกัได จากบา้นนายอ่วม – 
บา้นนายกฤษติเดช  หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้าอิฐบล็อก 
ขนาดกวา้ง 0.40 ม. 
ลึก 0.40 ม. ยาว 
250 ม. 

จากบา้นนาย
อ่วม – บา้น
นายกฤษติเดช  
หมู่ท่ี 6 ภายใน
หมู่บา้นสลกัได 
 
 

- 175,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
250 ม. 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  59 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

75. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นสลกัได – 
ถนนสายปราสาทเยอ/ระหาร 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
200 ม. 

สายบา้นสลกั
ได – ถนนสาย
ปราสาทเยอ/ระ
หาร หมู่ท่ี 6 

- 600,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
200 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

76. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นสลกัได – 
แยกถนนสายบา้นพะแวะ
เหนือ หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 

สายบา้นสลกั
ได – แยกถนน
สายบา้นพะแวะ
เหนือ หมู่ท่ี 6 

- 127,200 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
53 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

77. โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายรอบหมู่บา้นอาลยั หมู่ท่ี 
7 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ดิน ขนาด กวา้ง 
4.00 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 1,500 
 ม. 
 
 

สายรอบ
หมู่บา้นอาลยั 
หมู่ท่ี 7 

- 237,600 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว  
1,500 ม. 

มีถนนดิน 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  60 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

78. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายแยกบา้นอาลยั – 
บา้นหนองอิไทย หมู่ท่ี 7  

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด 
กวา้ง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 

สายแยกบา้น
อาลยั – บา้น
หนองอิไทย 
หมู่ท่ี 7 

- 159,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
53 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

79. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า (คสล.) ภายในหมู่บา้น
อาลยั  จากส่ีแยก –หนา้
โรงเรียนบา้นอาลยั (ต่อ
โครงการเดิม)  

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า (คสล.) 
ขนาดกวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.40 ม. 
ยาว 600 ม. 

จากส่ีแยก –
หนา้โรงเรียน
บา้นอาลยั (ต่อ
โครงการเดิม) 

- 197,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
600 ม. 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

80. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า (คสล.)ภายในหมู่บา้น
อาลยั  จากส่ีแยกทางทิศ
ตะวนัตก ของหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า (คสล.) 
ขนาดกวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.40 ม. 
ยาว 174 ม. 
 
 

กวา้ง 0.40 เมตร  
ยาว 174  เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

- 180,960 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
174 ม. 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  61 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

81. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ลงหินคลุก สายรอบหมู่บา้น
หนองอิโมง หมู่ท่ี 7 

เพื่อปรับปรุง
ถนนลูกรังลงหิน
คลุก ขนาด กวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.10 
ม. ยาว 450 ม. 

สายรอบ
หมู่บา้นหนองอิ
โมง หมู่ท่ี 7 

- 144,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
450 ม. 

มีถนนหินคลุก
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

82. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นพะแวะใต ้ 
หมู่ท่ี 8 – บา้นคูส่ีแจ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.)  ขนาด
กวา้ง 5.00 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
200 ม. 

สายบา้นพะแวะ
ใต ้ หมู่ท่ี 8 – 
บา้นคูส่ีแจ 

- 600,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
200 ม. 
 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

83. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นพะแวะใต ้ 
หมู่ท่ี 8– บา้นสลกัได 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด 
กวา้ง 5.00 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
400 ม. 
 
 

สายบา้นพะแวะ
ใต ้ หมู่ท่ี 8– 
บา้นสลกัได 

- 1,2000,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
400 ม.  
 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  62 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

84. โครงการวางท่อระบายน ้า ผา่
ซีกภายในหมู่บา้นพะแวะใต ้
สายกลางหมู่บา้น หมู่ท่ี 8  

เพื่อวางท่อระบาย
น ้าผา่ซีก ขนาด
กวา้ง 0.40 ม. ลึก 
0.40 ม. ยาว 250 
ม. 

ภายในหมู่บา้น
พะแวะใต ้สาย
กลางหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 8 

- 110,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
250 ม. 
 

มีท่อระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

85. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังภายในหมู่บา้นหนอง
ยาว – ถนนสายหนอง
กระจาน หมู่ท่ี 9 

เพื่อปรับปรุง
ถนนดินลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 3.50 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 250 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หนองยาว – 
ถนนสายหนอง
กระจาน หมู่ท่ี 9 

- 28,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
250 ม. 

มีถนนลูกรัง
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

86. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า (คสล.) ภายในหมู่บา้น
หนองยาว  ซอยสามแยก – 
หนา้บา้นนางอ าพร  หมู่ท่ี 9 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า (คสล.) 
ขนาดกวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.40 ม. 
ยาว 300 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หนองยาว   
ซอยสามแยก – 
หนา้บา้นนางอ า
พร  หมู่ท่ี 9 
 
 

- 120,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 
300 ม.  

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  63 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

87. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บา้นหนอง
ยาว (ซอยบา้นนอ้ย)  หมู่ท่ี 9 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 3.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
60 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หนองยาว (ซอย
บา้นนอ้ย)  หมู่
ท่ี 9 

- 126,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 60 
ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

88. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า (คสล.) ภายในหมู่บา้นระ
หาร หมู่ท่ี 10  

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า (คสล.) 
ขนาดกวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.40 ม. 
ยาว 200 ม. 

ภายในหมู่บา้น
ระหาร หมู่ท่ี 10 

- 100,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
200 ม. 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

89. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นระหาร หมู่ท่ี 
10 – บา้นสลกัได หมูท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 
 
 

สายบา้นระหาร 
หมู่ท่ี 10 – บา้น
สลกัได หมูท่ี 6 

- 127,200 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
53 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  64 

    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

90. โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายบา้นสุขสวสัด์ิ - เช่ือม
ถนนสายบา้นหนองยาว/บา้น
พะแวะเหนือ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ดิน ขนาด กวา้ง 
3.50 สูง 0.60 ม. 
ยาว 450 ม. 

สายบา้นสุข
สวสัด์ิ - เช่ือม
ถนนสายบา้น
หนองยาว/บา้น
พะแวะเหนือ 

- 15,593 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
450 ม. 

มีถนนดิน 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

91. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นสุขสวสัด์ิ – 
บา้นหนองยาว หมู่ท่ี 11 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 

สายบา้นสุข
สวสัด์ิ – บา้น
หนองยาว หมู่ท่ี 
11 

- 159,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
53  ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

92. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบา้นแขม  - บา้น
อาลยั (ขา้งวดัป่าบา้นแขม)  

เพื่อปรับปรุง
ถนนดินลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 4.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 800 ม. 
 
 

สายบา้นแขม  - 
บา้นอาลยั (ขา้ง
วดัป่าบา้นแขม) 

- 102,400 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
800  ม. 

มีถนนลูกรัง 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

93. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บา้นพะ
แวะเหนือ ซอยสระน ้าหนอง
คู 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 

ภายในหมู่บา้น
พะแวะเหนือ 
ซอยสระน ้า
หนองคู 

- 127,200 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง ยาว 
53  ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

94. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นเขวา – บา้น
ละโอง หมู่ท่ี 2 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
500 ม. 

สายบา้นเขวา – 
บา้นละโอง หมู่
ท่ี 2 

- 1,100,000 
 (งบ อุดหนุน) 

- ระยะทาง ยาว 
500  ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

95. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นแขม  - ถนน
สายบา้นโพนปลดั/หนองยาว 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อโครงการ
ก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 
750 ม. 
 

สายบา้นแขม  - 
ถนนสายบา้น
โพนปลดั/
หนองยาว หมู่ท่ี 
11 

- 1,500,000 
 (งบ อุดหนุน) 

- ระยะทาง ยาว 
750  ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

96. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า (คสล.) จากบา้นนายจาก
บา้นนายพิน ภายในหมู่บา้น
โพนปลดั หมู่ท่ี 1  

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า (คสล.) 
ขนาด กวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.40 ม. 
ยาว 300 ม. 

จากบา้นนาย
จากบา้นนาย
พิน ภายใน
หมู่บา้นโพน
ปลดั หมู่ท่ี 1 

- - 120,000 
 (งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
300 ม. 
 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

97. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บา้นโพน
ปลดั  ซอยคุม้ 4  หมู่ท่ี 1  

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด 
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
42 ม. 

ภายในหมู่บา้น
โพนปลดั  ซอย
คุม้ 4  หมู่ท่ี 1 

- - 100,800 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
42 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

98. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นโพนปลดั – 
บา้นหนองแข ้ต.พรหมสวสัด์ิ   

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
50 ม. 
 
 

สายบา้นโพน
ปลดั – บา้น
หนองแข ้ต.
พรหมสวสัด์ิ   

- - 120,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
50 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

99. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า (คสล.) ภายในหมู่บา้นเข
วา  ถนนกลางหมู่บา้น หมู่ท่ี 
2 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า (คสล.) 
ขนาดกวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.40 ม. 
ยาว 140 ม. 

ภายในหมู่บา้น
เขวา  ถนน
กลางหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 2 

- - 130,000 
 (งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
140 ม. 
 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

100. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บา้นเขวา 
ซอยบา้นนางประคอง หมู่ท่ี 
2  

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
42 ม. 

ภายในหมู่บา้น
เขวา ซอยบา้น
นางประคอง 
หมู่ท่ี 2 

- - 100,800 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
42 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

101. โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายบา้นเขวา  - โนนข้ีเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ดิน –ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. สูง 1.00 
ม. ยาว 1,000 ม 
 
 
 

สายบา้นเขวา  - 
โนนข้ีเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 

- - 264,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
1,000 ม. 

มีถนนดิน 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

102. โครงการก่อสร้างขยาย
ถนนดินลงลูกรัง สาย
บา้นจงัเอิญ หมู่ท่ี 3 – วดั
บา้นโพนปลดั 

เพื่อขยายถนนลง
ลูกรัง ขนาดกวา้ง 
3.50 ม. สูง 1.00 ม. 
ยาว 1,100 ม. 

สายบา้นจงัเอิญ 
หมู่ท่ี 3 – วดับา้น
โพนปลดั 

- - 400,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 
ยาว 1,100 ม. 

มีถนนลูกรัง ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
 

103. โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรังสายบา้น
จงัเอิญ หมู่ท่ี 3 – บา้น
โนนยาง 

เพื่อปรับปรุงถนน
ดินลงลูกรัง ขนาด
กวา้ง 3.50 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 300 ม. 

สายบา้นจงัเอิญ 
หมู่ท่ี 3 – บา้น
โนนยาง 

- - 50,400 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 
ยาว 300 ม. 

มีถนนลูกรังตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
 

104. โครงการก่อสร้างสะพาน
ขา้มร่องน ้าจงัเอิญ หมู่ท่ี 3 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานขา้มร่อง
จงัเอิญ ขนาดกวา้ง 
3.50 ม. สูง 2.50 ม. 
ยาว 45 ม. 

ร่องน ้าจงัเอิญ หมู่
ท่ี 3 

- - 500,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 
ยาว 45 ม. 

มีถนนลูกรัง ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
 

105. โครงการก่อสร้างถนน
ดินบา้นหนองอิไทย จาก
บา้นนางวไิลวรรณ – 
บา้นนายกบินทร์เอก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
ดินขนาดกวา้ง 3.50 
ม. สูง 0.50 ม. ยาว 
600 ม. 

จากบา้นนางวไิล
วรรณ – บา้น
นายกบินทร์เอก 
บา้นหนองอิไทย 

- - 69,300 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 
ยาว 600 ม. 

มีถนนดิน ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

106. โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายบา้นหนองอิไทย  - เขต 
ต. หนองคา้  

เพื่อก่อสร้างถนน 
ดิน ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. สูง 0.50 
ม. ยาว 600 ม. 

สายบา้น
หนองอิไทย  - 
เขต ต. หนองคา้ 

- - 79,200 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
600 ม. 

มีถนนดิน 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

107. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย ซอยคุม้เกษตร
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 4  

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
50 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย 
ซอยคุม้เกษตร
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 4 

- - 120,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
50 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

108. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นหนองอิไทย 
หมู่ 4 – บา้นสลกัได  หมู่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
55 ม. 
 
 

สายบา้น
หนองอิไทย 
หมู่ 4 – บา้น
สลกัได  หมู่ 6 

- - 132,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
55 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

109. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายเลียบคลองหว้ยแฮด 
บา้นหว้ย หมู่ท่ี 5 

เพื่อปรับปรุง
ถนนดินลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 3.50 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

สายเลียบคลอง
หว้ยแฮด บา้น
หว้ย หมู่ท่ี 5 

- - 112,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
1,000 ม. 

มีถนนลูกรัง 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

110. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บา้นสาย
แยกถนนสายบา้นสลกัได/
บา้นคูส่ีแจ – บา้นนางรัชดา
ภรณ์ หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 

สายแยกถนน
สายบา้นสลกั
ได/บา้นคูส่ีแจ 
– บา้นนางรัชดา
ภรณ์ หมู่ท่ี 6 

- - 127,200 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
53 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

111. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายอาลยั – บา้น
หนองอิโมง หมู่ท่ี 7   

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด 
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 
 
 

สายอาลยั – 
บา้นหนองอิ
โมง หมู่ท่ี 7   

- - 124,800 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
53 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

112. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกสายคุม้บา้นหนองอีตู ้ 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อปรับปรุง
ถนนดินลงหิน
คลุก ขนาด 3.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 300 ม. 

สายคุม้บา้น
หนองอีตู ้ หมู่ท่ี 
7 

- - 72,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
300 ม. 

มีถนนดินลง
หินคลุกตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
 

113. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า (คสล.) ภายในหมู่บา้น
อาลยั  (ถนนกลางหมู่บา้น) 
 หมู่ท่ี 7 

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้า (คสล.) 
ขนาด กวา้ง 0.40 
ม. ลึก 0.40 ม. 
ยาว 140 ม. 

ภายในหมู่บา้น
อาลยั  (ถนน
กลางหมู่บา้น) 
หมู่ท่ี 7 
 

- - 130,000 
 (งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
140 ม. 
 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

114. โครงการวางท่อระบายน ้า 
ภายในหมู่บา้นพะแวะใต ้- 
ป่าโคกปราสาทเยอ 

เพื่อวางท่อระบาย
น ้า ขนาดกวา้ง 
0.40 ม. จ านวน 
12 ท่อน 

ภายในหมู่บา้น
พะแวะใต ้– ป่า
โคกปราสาท
เยอ 
 
 
 

- - 67,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวน 12 ท่อน มีท่อระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

115. โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมบา้นพะแวะใต ้ หมู่
ท่ี 8 

เพื่อก่อสร้างศาลา
ประชาคม 
จ านวน 1 หลงั 

บา้นพะแวะใต ้ 
หมู่ท่ี 8 

- - 100,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 หลงั มีศาลา
ประชาคม
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

116. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ลงหินคลุกภายในหมู่บา้น
หนองยาว ซอยบา้นนายคอน 
– บา้นนายสุวรรณ หมู่ท่ี 9  

เพื่อปรับปรุง
ถนนลูกรังลงหิน
คลุก ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.10 
ม. ยาว 94 ม. 

ภายในหมู่บา้น
หนองยาว ซอย
บา้นนายคอน – 
บา้นนาย
สุวรรณ หมู่ท่ี 9 

- - 30,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
94  ม. 

มีถนนดินลง
หินคลุกตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
 

117. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกภายในหมู่บา้นหนอง
ยาว ซอยบา้นนอ้ย จากบา้น
นางดวน – บา้นนายวสันต ์
หมู่ท่ี 9 

เพื่อปรับปรุง
ถนนลูกรังลงหิน
คลุก ขนาดกวา้ง 
3.50 ม. หนา 0.10 
ม. ยาว 250 ม. 

จากบา้นนาง
ดวน – บา้นนาย
วสันต ์หมู่ท่ี 9 
ภายในหมู่บา้น
หนองยาว 
 

- - 70,000 
 (งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
250 ม. 

มีถนนดินลง
หินคลุกตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

118. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรัง จากส่ีแยกแยกถนน
สายบา้นหนองยาว/บา้นอาลยั 
หมู่ท่ี 9 – บา้นแขม  

เพื่อปรับปรุง
ถนนลูกรังลงหิน
คลุก ขนาดกวา้ง 
4.00 ม. หนา 0.10 
ม. ยาว 800 ม. 

จากส่ีแยกแยก
ถนนสายบา้น
หนองยาว/บา้น
อาลยั หมู่ท่ี 9 – 
บา้นแขม 

- - 102,400 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
800 ม. 

มีถนนดินลง
ลูกรังตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
 

119. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบา้นระหาร – ถนน
สายปราสาทเยอ/ระหาร 

เพื่อปรับปรุง
ถนนดินลงลูกรัง 
ขนาด กวา้ง 4.00 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 257 ม. 

สายบา้นระหาร 
– ถนนสาย
ปราสาทเยอ/ระ
หาร 

- - 32,896 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
257 ม. 

มีถนนดินลง
ลูกรังตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
 

120. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นบา้นแขม – 
ถนนสายโพนปลดั/หนองอิ
ไทย 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด 
4.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 53 ม. 

สายบา้นบา้น
แขม – ถนน
สายโพนปลดั/
หนองอิไทย 

- - 127,200 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
53 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 
 
 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

121. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) ภายในหมู่บา้นสุข
สวสัด์ิ (บา้นแขม ซอยบา้น
นายสอน  โพนปลดั)  หมู่ท่ี 
11 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
53 ม. 

บา้นแขม ซอย
บา้นนายสอน  
โพนปลดั 

- - 127,200 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
53 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

122. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ลงหินคลุกสายบา้นพะแวะ
เหนือ – ถนนสายบา้นสลกั
ได/บา้นหนองอิไทย 

เพื่อปรับปรุง
ถนนลูกรังลงหิน
คลุก ขนาดกวา้ง 
4.50 ม. หนา 0.10 
ม. ยาว 1,400 ม. 

สายบา้นพะแวะ
เหนือ – ถนน
สายบา้นสลกั
ได/บา้นหนองอิ
ไทย 

- - 504,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
1,400 ม. 

มีถนนลูกรังลง
หินคลุก ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
 

123. โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม บา้นพะแวะเหนือ 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อซ่อมแซม
ศาลา จ านวน 1 
หลงั 

บา้นพะแวะ
เหนือ หมู่ท่ี 12 

- - 100,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน  1  หลงั มีศาลา
ประชาคม 
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 
 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

124. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ลงหินคลุกสายบา้นอาลยั –ท่ี
ท าการ อบต. สุขสวสัด์ิ  

เพื่อปรับปรุง
ถนนหินคลุกใหดี้
ข้ึนในการสัญจร
ท่ีสะดวกของ
ประชาชน 

กวา้ง 5.00  
เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 
700  เมตร 

- - 280,000-. 
 งบ อบต.) 

ระยะทาง ยาว 
700  เมตร 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว 

- กองช่าง 
 

125. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) จากถนนลาดยาง
หนองแคน/จนัลม บา้นหว้ย
หมู่ท่ี 5 – บา้นหว้ยป่าม่วง 
เขตต าบลโนนปูน 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
1,526 ม. 

จากถนนลาด 
ยางหนองแคน/
จนัลม – บา้น
หว้ยป่าม่วง เขต
ต าบลโนนปูน 

- - 4,100,000 
(งบ อุดหนุน) 

ระยะทาง ยาว 
1,526 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

126. โครงการก่อสร้างถนน 
(คสล.) สายบา้นจงัเอิญ หมู่ท่ี 
3 – สามแยกถนนสายโพน
ปลดั/บา้นเขวา 

เพื่อก่อสร้างถนน 
(คสล.) ขนาด
กวา้ง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 
900 ม. 

สายบา้นจงัเอิญ 
หมู่ท่ี 3 – สาม
แยกถนนสาย
โพนปลดั/บา้น
เขวา 
 
 

- - 2,300,000 
(งบ อุดหนุน) 

ระยะทาง ยาว 
900 ม. 

มีถนน (คสล.)
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
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    1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

127. โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากบา้นนายสุภาพ บา้นโพน
ปลดั – แยกบา้นจงัเอิญ  

เพื่อก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงท่อ
ระบายน ้า ขนาด
กวา้ง 3.50 ม. สูง 
0.15 ม. ยาว 450 
ม.  

จากบา้นนาย
สุภาพ บา้น
โพนปลดั – 
แยกบา้นจงัเอิญ 

- 83,160 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว  
 450 ม. ท่อ
จ านวน 14 ท่อน 

มีถนนดินตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
 

128. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้า (คสล.) ภายในหมู่บา้น
โพนปลดั ซอยกลางหมู่บา้น  

เพื่อก่อสร้างร่อง
ระบายน ้าขนาด
กวา้ง 0.40 ม. ลึก 
0.60 ม. ยาว 135 
ม. 

ซอยกลาง
หมู่บา้น บา้น
โพนปลดั 

- 125,000 
 (งบ อบต.) 

- ระยะทางยาว 
135 ม. 

มีร่องระบายน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 
 

รวม 66,488,100 11,494,463 10,693,196  
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 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.2 แนวทางการพฒันา การจดัหาระบบสาธารณูปโภค ดา้นแหล่งน ้า ระบบประปา  

  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า
บา้นโพนปลดั (คลองไส้ไก่) 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อก่อสร้าง
คลองส่งน ้า 
ขนาด กวา้ง 3.00 
ม. ลึก 3.00 ม. 
ยาว 725 ม. 

คลองไส้ไก่ 100,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
725 ม. 

มีคลองส่งน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

2. โครงการขดุลอกคลอง       
ฮ่องนอ้ย (โครงการแกม้ลิง) 
บา้นโพนปลดั หมู่ท่ี 1 

เพื่อขดุลอกคลอง       
ฮ่องนอ้ย ขนาด 
กวา้ง 38.00 ม. ลึก 
3.50 ม. ยาว 175 ม. 

โครงการแกม้
ลิง บา้นโพน
ปลดั 

500,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
175 ม. 

มีคลอง ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

3. โครงการขดุลอกหนอง
จงัเอิญ (โครงการแกม้ลิง) 
บา้นจงัเอิญ หมู่ท่ี 3 

เพื่อขดุลอก
หนองจงัเอิญ 
ขนาด กวา้ง 
70.00 ม. ลึก 6.00 
ม. ยาว 90 ม. 
 

โครงการแกม้
ลิง บา้นจงัเอิญ 

400,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 90 
ม. 

มีหนองกกัเก็บ
น ้า ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล 
บา้นหนองยาว หมู่ท่ี 9 

เพื่อเจาะบ่อ
บาดาลจ านวน 2 
บ่อ 

หนองใหญ่ 
บา้นหนองยาว 
หมู่ท่ี 9 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน 2 บ่อ มีน ้าเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 

- กองช่าง 

5. โครงการขดุลอกคลองอีสาน
เขียวจากบา้นสุขสวสัด์ิ – เขต
ต าบลปราสาทเยอ หมู่ท่ี 11 

เพื่อขดุลอกคลอง       
อีสานเขียว ขนาด 
กวา้ง 10.00 ม. ลึก 
2.00 ม. ยาว  
2,000 ม. 

จากบา้นสุข
สวสัด์ิ – เขต
ต าบลปราสาท
เยอ หมู่ท่ี 11 

1,200,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
2,000 ม. 

มีคลอง ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

6. โครงการปรับปรุงสันฝายน ้า
ลน้ บา้นสุขสวสัด์ิ หมู่ท่ี 11 

เพื่อปรับปรุงสัน
ฝายน ้าลน้ ขนาด 
สูง 1.00 ม. ยาว 
12.00 ม. 
จ านวน 2 แห่ง 

บา้นสุขสวสัด์ิ  200,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว
ยาว 12.00 ม. 
จ านวน 2 แห่ง 

มีหนองกกัเก็บ
น ้า ตามท่ี
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 

7. โครงการขดุลอกหว้ยทา บา้น
เขวา หมู่ท่ี 2 ต.สุขสวสัด์ิ อ.
ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 

เพื่อขดุลอกหว้ย
ทา ขนาด กวา้ง 
30.00 ม. ลึก 3.50 
ม. ยาว 4,100 ม. 

บา้นเขวา หมู่ท่ี 
2 ต.สุขสวสัด์ิ 
อ.ไพรบึง  
จ.ศรีสะเกษ 

3,075,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว
ยาว 4,100 ม. 

มีหว้ยกกัเก็บน ้า
ไวใ้ชเ้พียงพอ 

- กองช่าง 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  79 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8. โครงการขดุลอกหนอง
จงัเอิญ บา้นจงัเอิญ หมู่ท่ี 3  
ต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง             
จ.ศรีสะเกษ 

เพื่อขดุลอก
หนองจงัเอิญ 
ขนาดพื้นท่ียาว 
875 ม. ลึก 3.50 
ม.  

บา้นจงัเอิญ หมู่ท่ี 
3  ต.สุขสวสัด์ิ อ.
ไพรบึง  จ.ศรีสะ
เกษ 

2,000,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว
ยาว 875 ม. 

มีหนองกกัเก็บ
น ้าไวใ้ช้
เพียงพอ 

- กองช่าง 

9. โครงการขดุลอกคลองส่งน ้า
บา้นโพนปลดัเพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 1 ต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง             
จ.ศรีสะเกษ 

เพื่อขดุลอกคลอง
ส่งน ้าบา้นโพน
ปลดั ขนาด กวา้ง 
2.00 ม. ลึก 1.00 
ม. ยาว 1,500 ม. 

บา้นโพนปลดั
เพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 1 ต.สุข
สวสัด์ิ อ.ไพร
บึง  จ.ศรีสะเกษ 

300,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว
ยาว 1,500ม. 

มีคลองส่งน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

10. โครงการขดุลอกคลองอีสาน
เขียว บา้นสุขสวสัด์ิ หมู่ท่ี 11 
ต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง             
จ.ศรีสะเกษ 

เพื่อขดุลอกคลอง
อีสานเขียว ขนาด 
กวา้ง 10.00 ม. ลึก 
3.50 ม. ยาว 2,600  
ม. 

บา้นสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 11 ต.สุข
สวสัด์ิ อ.ไพร
บึง จ.ศรีสะเกษ 
 
 
 

500,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว
ยาว 2,600 ม. 

มีคลองส่งน ้าตาม 
ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิก าหนด 

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11. โครงการซ่อมแซมฝายทดน ้า 
บา้นหว้ย หมู่ท่ี 5 ต.สุขสวสัด์ิ 
อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 

เพื่อซ่อมแซมฝาย
ทดน ้า บา้นหว้ย 
จ านวน 7 บาน 

บา้นหว้ย หมู่ท่ี 
5 ต.สุขสวสัด์ิ 
อ.ไพรบึง จ.ศรี
สะเกษ 

1,000,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - จ านวน 7 บาน มีฝายทดน ้า
ตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ก าหนด 

- กองช่าง 

12. โครงการขดุลอกหนองน ้า
จงัเอิญบา้นโพนปลดั หมู่ท่ี 1 

เพื่อขดุลอก
หนองน ้าจงัเอิญ 
ขนาดกวา้ง 50.00 
ม. ยาว 50.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 

หนองน ้าจงัเอิญ
บา้นโพนปลดั 
หมู่ท่ี 1 

- 175,500 
(งบ อบต.) 

- จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

13. โครงการขดุลอกคลองส่งน ้า
เพื่อการเกษตรบา้นโพนปลดั 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อขดุลอกคลอง
ส่งน ้าเพื่อ
การเกษตร ขนาด
กวา้ง 2.00 ม. ลึก 
1.00 ม. ยาว 
1,500 ม. 

บา้นโพนปลดั 
หมู่ท่ี 1 

- 300,000 
(งบอุดหนุน.) 

- จ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14. โครงการขดุลอกหว้ยทา บา้น
เขวา หมู่ท่ี 2 

เพื่อขดุลอกหว้ย
ทา ขนาดกวา้ง 
30.00 ม. ยาว 
4,100 ม. ลึก 3.50 
ม. 

หว้ยทา บา้น   
เขวา หมู่ท่ี 2 

- 3,075,000 
(งบอุดหนุน) 

- จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

15. โครงการขดุลอกหนอง
จงัเอิญ บา้นจงัเอิญ หมูท่ี่ 3 

เพื่อขดุลอก
หนองจงัเอิญ –
กวา้ง 30.00 ม. 
ยาว 875 ม. ลึก 
3.50 ม. 

บา้นจงัเอิญ หมู่
ท่ี 3 

- 2,000,000 
(งบ อุดหนุน) 

 จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

16. โครงการขดุลอกหนองเหล็ก
บา้นหนองอิไทย หมู่ท่ี 4 

เพื่อขดุลอก
หนองเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 
121.00 ม. ยาว 
121.00 ม. ลึก 
3.50 ม. 

บา้นหนองอิ
ไทย หมูท่ี่ 4 

- 1,172,000 
(งบ อุดหนุน) 

 จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17. โครงการซ่อมแซมท านบ
ดินล าหว้ยแฮด บา้นหว้ย 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อซ่อมแซม
ท านบดินล าหว้ย
แฮด ขนาดกวา้ง 
8.00 ม. ลึก 3.40 ม. 
ยาว 42.00 ม. 

บา้นหว้ย หมู่ท่ี 
5 

- 150,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการ เกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

18. โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล
บา้นพะแวะใต ้หมู่ท่ี 8  

เพื่อขดุเจาะบ่อ
บาดาล จ านวน 2 
บ่อ 

บา้นพะแวะใต ้
หมู่ท่ี 8 

- 100,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวน 
2 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่ออุปโภคอยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 

19. โครงการขดุลอกน ้าคลอง
อีสานเขียว บา้นหนองยาว
หมู่ท่ี 9 

เพื่อขดุลอกน ้า
คลองอีสานเขียว 
ขนาดกวา้ง 12.00 
ม. ลึก 3.50 ม. ยาว 
500 ม. 

บา้นหนองยาว
หมู่ท่ี 9 

- 180,000 
(งบอบต.) 

- จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

21. โครงการปรับปรุงท่อเมน
จ่ายน ้า ระบบประปา
หมู่บา้นโพนปลดั หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงท่อ
เมนจ่ายน ้า ระบบ
ประปา ระยะทาง
ยาว 5,000 ม. 

ระบบประปา
หมู่บา้นโพน
ปลดั หมู่ท่ี 1 

- - 95,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 
5 เส้น 

หมู่บา้นมีน ้าใช้
ในการอุปโภค 
– บริโภคอยา่ง
ย ัง่ยนื 

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22. โครงการขดุลอกหนองตา
เพียงบา้นเขวา หมู่ท่ี 2 

เพื่อขดุลอกหนอง
ตาเพียง ขนาดกวา้ง 
23.00 ม. ยาว 44.00 
ม. ลึก 3.50 ม. 

บา้นเขวา หมู่ท่ี 
2 

- - 80,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

23. โครงการขดุลอกล าหว้ย
แฮด บา้นระหาร หมูท่ี่ 10 

เพื่อขดุลอกล าหว้ย
แฮด ขนาดกวา้ง 
3.00 ม. ลึก 3.50 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

บา้นระหาร หมู่
ท่ี 10 

- - 135,000 
(งบอบต.) 

จ านวน 
 1 เส้น 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

24. โครงการขดุลอกหนอง
ควายจ่อย บา้นสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 11  

เพื่อขดุลอกหนอง
ควายจ่อย ขนาด
กวา้ง 40.00 ม. ยาว 
50.00 ม. ลึก 3.50 
ม. 

บา้นสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 11 

- - 250,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างฝายทดน ้า
บา้นสุขสวสัด์ิ คลองอีสาน
เขียว หมู่ท่ี 11 

เพื่อก่อสร้างฝายทด
น ้า กวา้ง 4.00 ม. 
สูง 1.00 ม. ยาว 
6.00 ม. 

คลองอีสาน
เขียว บา้นสุข
สวสัด์ิ หมู่ท่ี 11 

- - 120,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

26. โครงการขดุลอกคลอง
ระบายน ้า บา้นเขวา หมู่ท่ี 2 

เพื่อขดุลอกคลอง
ระบายน ้า ขนาด
กวา้ง 12.00 ม. ลึก 
3.50 ม.ยาว 2,834 ม. 

กวา้ง 12 ม. ยาว 
2,834ม. ลึก 
3.50 ม. 

- - 850,000.- 
(งบอุดหนุน) 

จ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

27. โครงการขดุล าหว้ยแฮด  
บา้นหว้ย หมู่ท่ี 5 

เพื่อขดุล าหว้ยแฮด 
ขนาดกวา้ง 30.00
ม. ลึก 3.50 ม. ยาว 
2,293 ม. 

บา้นหว้ย หมู่ท่ี 
5 

- - 1,719,000 
(งบอุดหนุน) 

จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

28. โครงการซ่อมแซมประตู
เปิดปิดฝายน ้าลน้ล าหว้ย
แฮด  บา้นหว้ย หมู่ท่ี 5 

เพื่อซ่อมแซมประตู
เปิดปิดฝายน ้าลน้ 
ขนาดกวา้ง 3.00 ม. 
ยาว 4.00 ม. 
จ านวน 7 บาน 
 
 
 
 

กวา้ง 3.00 ม.  
ยาว 4.00 ม. 
จ านวน 7  บาน 

- - 900,000 
(งบอุดหนุน) 

จ านวน 
2 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

29. โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น ้าคลองอีสานเขียว บา้น
หนองยาว หมูท่ี่ 9 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าคลอง
อีสานเขียว ขนาด
กวา้ง 12.00 ม. สูง 
2.00 ม. ยาว 15.00 
ม. 

บา้นหนองยาว 
หมู่ท่ี 9 

- - 250,000 
(งบ อุดหนุน) 

จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
เพื่อการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

- กองช่าง 

รวม 9,375,000 7,152,500 4,464,000  
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 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.3 แนวทางการพฒันา ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสวา่งสาธารณะ  

  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ส่ีแยก
ถนนจงัเอิญ – เขตต าบล
ปราสาทเยอ 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
ระยะทางยาว 300 
ม. 

ส่ีแยกถนน
จงัเอิญ – เขต
ต าบลปราสาท
เยอ 

120,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
300 ม. 

มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ
ใช ้

- กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้น    
เขวา – หนองโบสถ ์หมู่ท่ี 2 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
ระยะทางยาว 
1,000 ม. 

บา้น    เขวา – 
หนองโบสถ ์
หมู่ท่ี 2 

400,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
1,000 ม. 

มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ
ใช ้

- กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากแยก
หนองเหล็ก – นานายทวน 
บา้นหนองอิไทย หมู่ท่ี 4 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
ระยะทางยาว 500 
ม. 
 

จากแยกหนอง
เหล็ก – นานาย
ทวน บา้น
หนองอิไทย 
หมู่ท่ี 4 

200,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
500 ม. 

มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ
ใช ้

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการขยายสายไฟฟ้า
สาธารณะแรงต ่าจากส่ีแยก
ถนนลาดยางหนองแคน/จนั
ลม – บา้นหว้ยหมู่ท่ี 5 

เพื่อขยาย
สายไฟฟ้า
สาธารณะแรงต ่า
ระยะทางยาว 300 
ม. 

จากส่ีแยก
ถนนลาดยาง
หนองแคน/จนั
ลม – บา้นหว้ย
หมู่ท่ี 5 

150,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
300 ม. 

มีไฟฟ้าแรงต ่า
เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ
ใช ้

- กองช่าง 

5. โครงการขยายหมอ้แปลง
ไฟฟ้าบา้นสลกัได จาก 2 เฟส 
เป็น 3 เฟส 

เพื่อขยายหมอ้
แปลงไฟฟ้า จาก 2 
เฟส เป็น 3 เฟส 

ภายในหมู่บา้น
สลกัได หมู่ท่ี 6 

400,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน 1 หมอ้ มีไฟฟ้า 3 เฟส
ใชเ้พียงพอต่อ
ความตอ้งการ 

- กองช่าง 

6. โครงการขยายสายไฟฟ้า
สาธารณะแรงต ่าบา้นสลกัได 
จากบา้นนางจ าเนียร – 
โรงเรียนบา้นสลกัได หมู่ท่ี 6 

เพื่อขยาย
สายไฟฟ้า
สาธารณะแรงต ่า
ระยะทางยาว 300 
ม. 

จากบา้นนาง
จ าเนียร – 
โรงเรียนบา้น
สลกัได หมู่ท่ี 6 

150,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
300 ม. 

มีไฟฟ้าแรงต ่า
เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ
ใช ้

- กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายคุม้
หนองไผ ่หมู่ท่ี 7 – บา้นเสมอ
ใจ เขต อ าเภอพยห์ุ 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตร ระยะทาง
ยาว 1,000 ม. 

สายคุม้หนอง
ไผ ่หมู่ท่ี 7 – 
บา้นเสมอใจ 
เขต อ าเภอพยห์ุ 

400,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
1,000 ม. 

มีไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตรเพียงพอ
ต่อความ
ตอ้งการใช ้

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้น
อาลยั จากส่ีแยกหนองอีตู/้
หนองไผ ่– บา้นแขม หมู่ท่ี 7 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตร ระยะทาง
ยาว 2,000 ม. 

บา้นอาลยั จากส่ี
แยกหนองอีตู/้
หนองไผ ่– บา้น 
แขม หมู่ท่ี 7 

800,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
2,000 ม. 

มีไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตรเพียงพอ
ต่อความ
ตอ้งการใช ้

- กองช่าง 

9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าบา้นหนองยาว จากหนา้
บา้นนางดวน – หนา้บา้นนาย
วสันต ์หมู่ท่ี 9 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า
ระยะ ทางยาว 
150 ม. 

จากหนา้บา้น
นางดวน – หนา้
บา้นนายวสันต ์

60,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
150 ม. 

มีไฟฟ้าแรงต ่า
เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ
ใช ้

- กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากบา้น
สุขสวสัด์ิเลียบคลองอีสาน
เขียว – เขตต าบลปราสาทเยอ     
หมู่ท่ี 11 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตร ระยะทาง
ยาว 1,000 ม. 

จากบา้นสุข
สวสัด์ิเลียบคลอง
อีสานเขียว – เขต
ต าบลปราสาท
เยอ   

400,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
1,000 ม. 

มีไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตรเพียงพอ
ต่อความ
ตอ้งการใช ้

- กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้น    
พะแวะเหนือ – ถนนสายบา้น  
พะแวะใต/้สลกัได หมู่ท่ี 12 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตร ระยะทาง
ยาว 1,400 ม. 

บา้นพะแวะเหนือ 
– ถนนสายบา้น
พะแวะใต/้สลกั
ได หมู่ท่ี 12 

560,000 
(งบ อบต.) 

- - ระยะทางยาว 
1,400 ม. 

มีไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตรเพียงพอ
ต่อความ
ตอ้งการใช ้

- กองช่าง 
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     1.3 แนวทางการพฒันา ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสวา่งสาธารณะ  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหมอ้แปลง
ไฟฟ้าขนาด 50 KV ในบริเวณ
ท่ีท าการ อบต.สุขสวสัด์ิ 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งหมอ้แปลง
ไฟฟ้าขนาด 50 KV 

ในบริเวณท่ีท า
การ อบต.สุข
สวสัด์ิ 

500,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน 1 เส้น มีหมอ้แปลง
ไฟฟ้าขนาด 50 
KV ใช ้

- กองช่าง 

13. โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในส านกังาน 
อาคาร ศพด.อบต.สุขสวสัด์ิ
และอาคารสถานท่ีอ่ืนๆ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า 

ในส านกังาน 
อาคาร ศพด.
อบต.สุขสวสัด์ิ
และอาคาร
สถานท่ีอ่ืนๆ 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนอาคาร มีระบบไฟฟ้า
ส านกังานใหม่
และปลอดภยั 

- กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรถนนสาย
ป่าโคกโนนบก – บา้นเขวา 
หมู่ท่ี 2 ต.สุขสวสัด์ิ อ.ไพรบึง 
จ.ศรีสะเกษ 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตร ระยะทาง
เฉล่ีย 3,000 ม. 

ถนนสายป่า
โคกโนนบก – 
บา้นเขวา หมู่ท่ี 
2 ต.สุขสวสัด์ิ 
อ.ไพรบึง จ.ศรี
สะเกษ 
 
 

3,000,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ระยะทางยาว 
3,000 ม. 

มีไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตรเพียงพอ
ต่อความ
ตอ้งการใช ้

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้น
โพนปลดั -โคกตานวน 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
ระยะทางเฉล่ีย 
500 ม. 

บา้นโพนปลดั -
โคกตานวน 

- 225,000 
(งบอุดหนุน) 

- ระยะทาง 500 ม. ประชาชนใช้
ประโยชน์ใน
การเกษตร 

- กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้นเข
วา  - นานายสวน สายสังข ์
หมู่ท่ี 2 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
ระยะทางเฉล่ีย 
1,000 ม. 

บา้นเขวา  - นา
นายสวน สาย
สังข ์หมู่ท่ี 2 

- 450,000 
(งบอุดหนุน) 

- ระยะทาง 1,000 
ม. 

มีระบบไฟฟ้า
ส านกังานใหม่
และปลอดภยั 

- กองช่าง 

17. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้นละ
โองหมู่ 2 – บา้นโนนเจริญ 
ต าบลพรหมสวสัด์ิ  

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
ระยะทางเฉล่ีย 
1,000 ม. 
 
 

บา้นละโองหมู่ 
2 – บา้นโนน
เจริญ ต าบล
พรหมสวสัด์ิ 

- 250,000.- 
(งบอุดหนุน) 

- ระยะทาง 1,000 
ม. 

ประชาชนใช้
ประโยชน์ใน
การเกษตร 

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้งหมอ้
มิตเตอร์ภายในหมู่บา้น
จงัเอิญ หมู่ท่ี 3 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพร้อม
ติดตั้งหมอ้มิต
เตอร์ จ านวน 4 
จุด 

ภายในหมู่บา้น
จงัเอิญ หมู่ท่ี 3 

- 60,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวน 4 จุด ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 

19. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย หมู่ 4  

เพื่อติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบ จ านวน 
5 จุด 

ภายในหมู่บา้น
หนองอิไทย 
หมู่ 4 

- 150,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวน 5 จุด ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวติ 

- กองช่าง 

20. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จากแยกหนา้
โรงเรียนบา้นหนองอิไทย ไป
ทุ่งนาทิศเหนือ 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
ระยะทางเฉล่ีย 
1,300 ม. 
 
 
 

จากแยกหนา้
โรงเรียนบา้น
หนองอิไทย ไป
ทุ่งนาทิศเหนือ 

- 480,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง 1,300 
ม. 

ประชาชนใช้
ประโยชน์ใน
การเกษตร 

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้นหว้ย 
เลียบคลองหว้ยแฮด  หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตรระยะทาง
เฉล่ีย 1,000 ม. 

บา้นหว้ย เลียบ
คลองหว้ยแฮด  
หมู่ท่ี 5 

- 450,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง 1,000 
ม. 

มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท า
การเกษตร 

- กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้นหว้ย
(ทิศตะวนัออกหมู่บา้น) หมู่ท่ี 
5 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรระยะ 
ทางเฉล่ีย 500 ม. 

บา้นหว้ย(ทิศ
ตะวนัออก
หมู่บา้น) หมู่ท่ี 
5 

- 225,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง 500 ม. มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท า
การเกษตร 

- กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้น
สลกัได หมู่ท่ี 6  - บา้นหว้ย 
หมูท่ี่ 5   

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ระยะ 
ทางเฉล่ีย 1,000 ม. 

บา้นสลกัได 
หมู่ท่ี 6  - บา้น
หว้ย หมู่ท่ี 5   

- 450,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะ ทาง 1,000 
ม. 

มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท า
การเกษตร 

- กองช่าง 

24. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บา้น
สลกัได พร้อมเพิ่มสายเมน 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
ระยะทางเฉล่ีย 
300 ม. จ านวน 
10 จุด 

ภายในหมู่บา้น
สลกัได พร้อม
เพิ่มสายเมน 
หมู่ท่ี 6 

- 110,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทางเฉล่ีย 
300 ม. จ านวน 
10 จุด 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้น
หนองอีโมง  – นานางสมยั 
บวัจนัทร์ หมู่ท่ี 7 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรระยะ 
ทางเฉล่ีย 1,000 ม. 

บา้นหนองอี
โมง  – นานาง
สมยั บวัจนัทร์ 
หมูท่ี่ 7 

- 450,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง 1,000 
ม. 

มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท า
การเกษตร 

- กองช่าง 

26. โครงการขยายสายไฟฟ้า
สาธารณะแรงต ่าบา้นหนองอี
โมง   หมูท่ี่ 7 

เพื่อขยายสาย 
ไฟฟ้าสาธารณะ
แรงต ่า ระยะทาง
เฉล่ีย 700 ม. 

บา้นหนองอี
โมง  หมู่ท่ี 7 

- 19,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง 700 ม. มีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้นพะ
แวะใต ้– ป่าโคกปราสาทเยอ 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ระยะ 
ทางเฉล่ีย 1,000 ม. 

บา้นพะแวะใต ้
– ป่าโคก
ปราสาทเยอ 
หมู่ท่ี 8 

- 450,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทางเฉล่ีย 
1,000 ม. 

มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท า
การเกษตร 

- กองช่าง 

28. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบา้นหนองยาว  - 
หนองกระจาน หมู่ท่ี 9 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตรระยะทาง
เฉล่ีย 1,000 ม. 
 

บา้นหนองยาว  
- หนอง
กระจาน หมู่ท่ี 9 

- 450,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง 1,000 
ม. 

มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท า
การเกษตร 

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

29. โครงการขยายหมอ้แปลง
ไฟฟ้า บา้นระหารจาก 2 เฟส 
เป็น 3 เฟสหมู่ท่ี 10 

เพื่อขยายหมอ้
แปลงไฟฟ้า จาก 
2 เฟส เป็น 3 เฟส 

บา้นระหาร หมู่
ท่ี 10 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวนท่ีใช ้1 จุด มีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 

30. โครงการขยายสายไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมหลอดไฟบา้นสุข
สวสัด์ิ 

เพื่อขยาย
สายไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพร้อม
หลอดไฟ 

บา้นสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 11 

- 75,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวน 10 จุด มีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 

31. โครงการขยายสายไฟฟ้า
สาธารณะแรงต ่าบา้นสุข
สวสัด์ิ   หมูท่ี่ 11 

เพื่อขยาย
สายไฟฟ้าสาธาร 
ณะแรงต ่าระยะ 
ทางเฉล่ีย 1,000 ม. 

บา้นสุขสวสัด์ิ   
หมูท่ี่ 11 

- 40,000 
(งบ อบต.) 

- ระยะทาง 1,000  
ม. 

มีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 

32. โครงการเพิ่มโคมไฟและ
หลอดไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บา้นพะแวะเหนือ หมู่ 12 

เพื่อเพิ่มโคมไฟ
และหลอดไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 5 จุด 
 

ภายในหมู่บา้น
พะแวะเหนือ 
หมู่ 12 

- 37,500 
(งบ อบต.) 

- จ านวนท่ีใช ้6 จุด มีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 
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     1.3 แนวทางการพฒันา ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสวา่งสาธารณะ  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

33. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากปากคลองบา้น
นายพิน-บา้นนางจ าเนียร
(บา้นโพนปลดั) 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

บา้นโพนปลดั 
หมู่ท่ี 1 

- - 500,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทางเฉล่ีย 
1,500 ม. 

ประชาชนใช้
ประโยชน์ใน
การเกษตร 

- กองช่าง 

34. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าภายในหมู่บา้นเขวา หมู่ 2 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า 

ภายในหมู่บา้น
เขวา หมู่ 2 

- - 37,500 
(งบ อบต.) 

จ านวน 3  ตน้ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 

35. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบา้นจงัเอิญหมู่ 3 – 
บา้นโพนปลดั หมู่ 1  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

บา้นจงัเอิญหมู่ 
3 – บา้นโพน
ปลดั หมู่ 1 

- - 225,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 500 ม. ประชาชนใช้
ประโยชน์ใน
การเกษตร 

- กองช่าง 

36. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบา้นหนองอิไทย – 
ถนนดินหลงั อบต. สุขสวสัด์ิ   

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

บา้นหนองอิ
ไทย – ถนนดิน
หลงั อบต. สุข
สวสัด์ิ   

- - 470,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 1,200 
ม. 

ประชาชนใช้
ประโยชน์ใน
การเกษตร 

- กองช่าง 

37. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้นสลกั
ใด หมู่ท่ี 6 – บา้นหนองอิไทย 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

บา้นสลกัใด หมู่
ท่ี 6 – บา้น
หนองอิไทย 

- - 450,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 1,000 
ม. 

มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท า
การเกษตร 

- กองช่าง 
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     1.3 แนวทางการพฒันา ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสวา่งสาธารณะ  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

38. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้น
อาลยั – บา้นหนองไผ ่หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

บา้นอาลยั – 
บา้นหนองไผ ่
หมู่ท่ี 7 

- - 490,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 1,500 
ม. 

มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท า
การเกษตร 

- กองช่าง 

39. โครงการขยายหมอ้แปลง
ไฟฟ้า บา้นหนองยาว จาก 2 
เฟส เป็น 3 เฟส หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อขยายหมอ้
แปลงจาก 2 เฟส 
เป็น 3 เฟส 

บา้นหนองยาว 
หมู่ท่ี 9 

- - 300,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 จุด มีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 

40. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบา้นระ
หาร หมู่ท่ี 10 -   บา้นสลกัได  
หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

บา้นระหาร หมู่
ท่ี 10 -   บา้น
สลกัได  หมู่ท่ี 6 

- - 260,000 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 700 ม. มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท า
การเกษตร 

- กองช่าง 

41. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบภายในหมู่บา้นระ
หาร  

เพื่อติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบ 
 

หมู่บา้นระหาร 
หมู่ท่ี 10 

- - 260,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 2 จุด ปลอดภยัจาก
ยานพาหนะ 

- กองช่าง 
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     1.3 แนวทางการพฒันา ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสวา่งสาธารณะ  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

42. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บา้นสุข
สวสัด์ิ /บา้นหยอด/บา้นแขม  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ภายในหมู่บา้น
สุขสวสัด์ิ /บา้น
หยอด/บา้นแขม  
หมู่ท่ี 11 

- - 45,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 6 จุด มีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- กองช่าง 

รวม 7,440,000 4,671,500 3,037,500  
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 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.4 แนวทางการพฒันา ระบบสาธารณูปโภค ดา้นการจดัการใหมี้และควบคุมตลาด  

  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างท่ีจ  าหน่าย 
สินคา้และผลิตภณัฑชุ์มชน
ของต าบล (OTOP) 

เพื่อก่อสร้างท่ี
จ  าหน่าย สินคา้
และผลิตภณัฑ์
ชุมชนของต าบล 
(OTOP) 

ภายใน อบต.
สุขสวสัด์ิ 

- - 150,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 1 หลงั มีท่ีจ  าหน่าย 
สินคา้และ
ผลิตภณัฑ์
ชุมชนของ
ต าบล (OTOP) 

- กองช่าง 

รวม - - 150,000  
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 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ  
     2.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน  

  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม
และสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ 
เช่น 
    - กลุ่มทอผา้ไหม 
    - กลุ่มกรีดยางพารา 
    - กลุ่มผลิตขา้วหลาม 
    - กลุ่มเล้ียงจ้ิงหรีด 
    - กลุ่มเล้ียงไข่เป็ด 
    - ฯลฯ 

เพื่อฝึกอบรม 
ส่งเสริมและ
สนบัสนุนกลุ่ม
อาชีพ 

กลุ่มอาชีพใน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม 
ส่งเสริมและ
สนบัสนุน 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

- ส านกังานปลดั 

รวม 200,000 200,000 200,000  
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     2.2 แนวทางการพฒันา ดา้นการเกษตร  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมเกษตร
อินทรีย/์เกษตรปลอดสารพิษ 

เพื่อฝึกอบรม  เกษตรในต าบล
สุขสวสัด์ิ 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม  

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เขา้ใจดา้น
เกษตรอินทรีย/์
เกษตรปลอด
สารพิษ 

- ส านกังานปลดั 

2. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อฝึกอบรม  เกษตรในต าบล
สุขสวสัด์ิ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม  

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เขา้ใจหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ส านกังานปลดั 

3.  โครงการส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน 

เพื่อส่งเสริม
เกษตรกรปลูกปุ๋ย
พืชสด 

เกษตรในต าบล
สุขสวสัด์ิ 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูเ้ขา้
เขา้ร่วมโครงการ  

ประชาชนมี
ความสนใจใน
การปลูกปุ๋ยพืช
สด 
 

- ส านกังานปลดั 
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    2.2 แนวทางการพฒันา ดา้นการเกษตร 
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
ดา้นการเกษตร 

เพื่อฝึกอบรม ให้
ความรู้ดา้น
การเกษตร 

เกษตรในต าบล
สุขสวสัด์ิ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม  

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เขา้ใจดา้น
ความรู้ดา้น
การเกษตร 

- ส านกังานปลดั 

5. โครงการอุดหนุนงานเงาะ
ทุเรียนจงัหวดัศรีสะเกษ 

เพื่ออุดหนุนงาน
เงาะทุเรียน
จงัหวดัศรีสะเกษ 

งานเงาะทุเรียน
จงัหวดัศรีสะ
เกษ 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมเงาะ
ทุเรียนจงัหวดั 
ศรีสะเกษ 

ประชาชนมี
ความสนใจ
เท่ียวเงาะ
ทุเรียนจงัหวดั
ศรีสะเกษ 
 

- ส านกังานปลดั 

รวม 300,000 300,000 300,000  
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     2.3 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเคราะห์ พฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชราและผูด้อ้ยโอกาส  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 

(บา,ท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการสร้างหลกัประกนั
รายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ(เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย)ุ 

เพื่อสนบัสนุนให้
ผูสู้งอายมีุทุนใน
การด ารงชีพ 

ผูสู้งอาย ุ
จ  านวน 897 
ราย 

7,080,000 
(งบ อบต.) 

7,080,000 
(งบ อบต.) 

7,080,000 
(งบ อบต.) 

ผูสู้งอายมีุเงิน
ส าหรับการด ารง
ชีพทุกเดือน 

ผูสู้งอายมีุเงิน
ส าหรับการ
ด ารงชีพ 

- ส านกังานปลดั 

2. โครงการเสริมสร้าง
สวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ (เบ้ีย
ความพิการ) 

เพื่อสนบัสนุนให้
คนพิการมีทุนใน
การด ารงชีพ 

ผูพ้ิการ จ านวน 
235 ราย 

2,256,000 
(งบ อบต.) 

2,256,000 
(งบ อบต.) 

2,256,000 
(งบ อบต.) 

ผูพ้ิการมีเงิน
ส าหรับการด ารง
ชีพทุกเดือน 

ผูพ้ิการมีเงิน
ส าหรับการ
ด ารงชีพ 

- ส านกังานปลดั 

3. โครงการสนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ
สงเคราะห์ผูติ้ดเช้ือภูมิคุม้กนั
บกพร่อง (HIV) 

เพื่อสนบัสนุน
เบ้ียยงัชีพ 

ผูติ้ดเช้ือ
ภูมิคุม้กนั
บกพร่อง 
(HIV)ในต าบล
สุขสวสัด์ิ 

24,000 
(งบ อบต.) 

24,000 
(งบ อบต.) 

24,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูติ้ด
เช้ือภูมิคุม้กนั
บกพร่อง (HIV) 
ไดผู้รั้บเบ้ียยงั
ชีพครบทุกคน 

ผูติ้ดเช้ือ
ภูมิคุม้กนั
บกพร่อง (HIV) 
มีทุนส ารองใน
การด ารงชีพ 

- ส านกังานปลดั 

4. โครงการสนบัสนุนองคก์ร
บทบาทสตรีในระดบัต าบล
สุขสวสัด์ิ 

เพื่อสนบัสนุน
องคก์รบทบาท
สตรี 

องคก์รบทบาท
สตรีในระดบั
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
สมาชิกองคก์ร
บทบาทสตรีใน
ระดบัต าบลสุข
สวสัด์ิ 

องคก์รบทบาท
สตรีในระดบั
ต าบลสุขสวสัด์ิ
ไดรั้บการ
พฒันา 

- ส านกังานปลดั 
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     2.3 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเคราะห์ พฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชราและผูด้อ้ยโอกาส  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5. โครงการห่วงใยและใส่ใจ
ผูสู้งอาย ุต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อดูแลผูสู้งอาย ุ
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

ผูสู้งอาย ุต าบล
สุขสวสัด์ิ 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ผูสู้งอาย ุต าบล
สุขสวสัด์ิ ท่ี
ไดรั้บการดูแล 
 

ผูสู้งอายมีุอายุ
ยนืยาวมากข้ึน 

- ส านกังานปลดั 

6. โครงการสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน ต าบลสุข
สวสัด์ิ 

เพื่อสมทบ
กองทุน
สวสัดิการชุมชน 
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

กองทุน
สวสัดิการ
ชุมชน ต าบล
สุขสวสัด์ิ 

- 
 

- 
 

273,750 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
สมาชิกกองทุน
สวสัดิการชุมชน
ท่ีไดรั้บการ
ช่วยเหลือ 

กองทุน
สวสัดิการชุมชน 
ต าบลสุขสวสัด์ิมี
ความเขม้แขง็ 

- ส านกังานปลดั 

7.  โครงการพฒันาบทบาท สตรี 
ผูด้อ้ยโอกาสและครอบครัว
ไทยห่างไกลความรุนแรง 

เพื่อพฒันา
บทบาท สตรี 
ผูด้อ้ยโอกาสและ
ครอบครัว 

สตรี 
ผูด้อ้ยโอกาส
และครอบครัว
ในระดบัต าบล
สุขสวสัด์ิ 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของสตรี 
ผูด้อ้ยโอกาส
และครอบครัวท่ี
ห่างไกลความ
รุนแรง 

สตรี 
ผูด้อ้ยโอกาส
และครอบครัว
ไทยห่างไกล
ความรุนแรง 
 
 

- ส านกังานปลดั 
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    2.3 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเคราะห์ พฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชราและผูด้อ้ยโอกาส  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8. โครงการบริหารจดัการ
ครัวเรือนยากจนแบบบูรณา
การ 

เพื่อบริหาร
จดัการครัวเรือน
ยากจนแบบ
บูรณาการ 

ครัวเรือน
ยากจน ใน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ยากจน ในต าบล
สุขสวสัด์ิ 
 
 

ขจดัปัญหา
ความยากจนใน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

- ส านกังานปลดั 

9. โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
กลุ่มสตรี ต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติกลุ่ม
สตรี ต าบลสุข
สวสัด์ิ 

กลุ่มสตรี ต าบล
สุขสวสัด์ิ 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของกลุ่ม
สตรีท่ีไดรั้บการ
พฒันาคุณภาพ 

กลุ่มสตรีใน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
มีคุณภาพ 

- ส านกังานปลดั 

รวม 224,000 224,000 497,750  
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     2.4 แนวทางการพฒันา ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมทกัษะกีฬา
ตา้นภยัยาเสพติด 

เพื่อจดัฝึกอบรม
ทกัษะกีฬาให้
ประชาชนและ
ยวุชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 - 12 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม
มีความรู้ในการ
ป้องกนัตนเอง
จากยาเสพติด 

ประชาชนรู้จกั
ใชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน์
และสามารถ
ป้องกนัตนเอง
จากยาเสพยติด 

- กองการศึกษา 

2. โครงการ/สนบัสนุน วสัดุ
และอุปกรณ์กีฬา 

เพื่อจดัซ้ือวสัดุ
และอุปกรณ์กีฬา
ในการสนบัสนุน
กิจกรรมการกีฬา 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 - 12 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนของวสัดุ
อุปกรณ์กีฬาท่ีให้
การสนบัสนุน 

ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา 

- กองการศึกษา 

3.  โครงการส่งเสริมนกักีฬาเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬา 

เพื่อใหน้กักีฬามี
ความสัมพนัธ์ท่ีดี 

12 หมู่บา้น 200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูเ้ขา้
รับการแข่งขนั
กีฬา มีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง
สมบูรณ์ 
 

นกักีฬามีความ
รักและความ
สามคัคีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 
 

- กองการศึกษา 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  106 

    2.4 แนวทางการพฒันา ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการสนบัสนุนการ
แข่งขนักีฬา/กรีฑา นกัเรียน
กลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษา
ท่ี 19 ปราสาทเยอ/สุขสวสัด์ิ 

เพื่อใหน้กัเรียนมี
พฒันาการดา้น
กีฬาและความ
สามคัคี 

โรงเรียนสังกดั
พื้นท่ีต าบลสุข
สวสัด์ิ 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม
มีความรู้ในการ
ป้องกนัตนเอง
จากยาเสพติด 

ประชาชนรู้จกั
ใชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน์
และสามารถ
ป้องกนัตนเอง
จากยาเสพติด 

- กองการศึกษา 

5. โครงการแข่งขนักีฬาสุข
สวสัด์ิเกมส์ คร้ังท่ี 20 

เพื่อจดัการ
แข่งขนักีฬา ให้
ประชาชนไดอ้อก
ก าลงักายและ
สร้างความ
สามคัคีในชุมชน 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 - 12 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
และเห็น
ความส าคญัของ
การออกก าลงักาย 

ประชาชนได้
ออกก าลงักาย มี
พฒันาการดา้น
กีฬาและความ
สามคัคี 

- กองการศึกษา 

6.  โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ิน
สัมพนัธ์ คร้ังท่ี 16 

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ินไดอ้อก
ก าลงักายและมี
ความสามคัคี 

เจา้หนา้ท่ี
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภอไพรบึง 

450,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละของผูเ้ขา้
รับการแข่งขนั
กีฬา มีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง
สมบูรณ์ 

นกักีฬามีความ
รักและความ
สามคัคีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 
 

- กองการศึกษา 
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    2.4 แนวทางการพฒันา ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7. โครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กนกัเรียนใน
เขตต าบลสุข
สวสัด์ิ 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมและ
เห็นความส าคญั
ของเด็ก 

เด็กไดร่้วม
กิจกรรมและ
เกิดความ
สามคัคี 

- กองการศึกษา 

8. โครงการแข่งขนักีฬาส าหรับ
นกัเรียนก่อนปฐมวยั ศูนยเ์ด็ก
เล็กองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อจดักิจกรรม
ใหเ้ด็กก่อนวยั
เรียนไดอ้อกก าลงั
กายและสร้าง
ความสามคัคี 

เด็กก่อนเกณฑ ์
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

เด็กระดบัก่อน
ปฐมวยัไดอ้อก
ก าลงักายและ
สร้างความ
สามคัคี 

- กองการศึกษา 

รวม 970,000 520,000 520,000  
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     2.5 แนวทางการพฒันา ดา้นการศึกษาในระบบ  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการจดัซ้ือครุภณัฑศ์ูนย์
เด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อใชเ้ป็นท่ีเก็บ
เอกสารต่างๆ 

ศูนยเ์ด็กเล็กองค ์
การบริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนของ
ครุภณัฑแ์ละ
แหล่งเรียนรู้ 

มีตูส้ าหรับเก็บ
เอกสารและ
วสัดุ 

- กองการศึกษา 

2. โครงการจดัซ้ือส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
สุขสวสัด์ิ 

เพื่อเป็นส่ือ
ส าหรับการเรียน
การสอน 

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนของส่ือ 
วสัดุ อุปกรณ์ 

เด็กมีพฒันาการ
และความพร้อม
ก่อนเรียน 

- กองการศึกษา 

3. โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
สุขสวสัด์ิ 

เพื่อศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อบต.   
สุขสวสัด์ิ มี
สนามเด็กเล่น 

ขนาดกวา้ง 
3.80 ม. ยาว 
23.40 ม. 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนของ
สนามเด็กเล่น 1 
แห่ง 
 

ศูนยเ์ด็กเล็ก
เฉลิมพระ
เกียรติ มีสนาม
เด็กเล่น 

- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

4. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาและคุณภาพ
ผูเ้รียน 5 กลุ่มสาระหลกัของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
สุขสวสัด์ิ 6 แห่ง 

เพื่อใหน้กัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระหลกั 

โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีต าบลสุข
สวสัด์ิทั้ง 6 
โรงเรียน 

360,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละของ
ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มข้ึน 

นกัเรียนมี
คุณภาพดา้น
การศึกษาใน
วชิาหลกั 

- กองการศึกษา 
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     2.5 แนวทางการพฒันา ดา้นการศึกษาในระบบ  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5. โครงการจดัท าสวนหยอ่ม
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อปรังปรุงภูมิ
ทศัน์หนา้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

ศูนยเ์ด็กเล็ก
เฉลิมพระ
เกียรติ 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนของ
สวนหยอ่ม 

มีภูมิทศัน์ท่ี
สวยงามน่า
ศึกษา 

- กองการศึกษา 

6. โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัใหก้บัเด็กนกัเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
สุขสวสัด์ิ 

เพื่อสนบัสนุน
งบประมาณและ
ท่ีผา่นมาส าหรับ
อาหารกลางวนัท่ี
มีคุณภาพท่ีดี 

โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีต าบลสุข
สวสัด์ิ 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
นกัเรียนท่ีมี
พลานามยัร่างกาย
แขง็แรงสมบูรณ์
เหมาะสมตามวยั 

เด็กก่อนวยัเรียน
และนกัเรียน
ไดรั้บสารอาหาร
ท่ีครบถว้น 

- กองการศึกษา 

7. โครงการสนบัสนุนอาหาร
เสริม (นม) ใหก้บัเด็ก
นกัเรียนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อสนบัสนุน
อาหารเสริม ท่ีมี
คุณค่าทาง
โภชนาการแก่เด็ก 

โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีต าบลสุข
สวสัด์ิ 

520,000 
(งบ อบต.) 

520,000 
(งบ อบต.) 

520,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
นกัเรียนมี
พลานามยัร่างกาย
แขง็แรงสมบูรณ์ 

เด็กก่อนวยัเรียน
และนกัเรียน
ไดรั้บสารอาหาร
ท่ีครบถว้น 

- กองการศึกษา 
 

8. โครงการจดันิทรรศการแสดง 
ผลงานทางวชิาการ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อบต. สุขสวสัด์ิ 
 
 

เพื่อจดันิทรรศ 
การแสดง ผลงาน
ทางวชิาการ 

ศพด.อบต.สุข
สวสัด์ิไดแ้สดง
ผลงาน 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนของครู
และผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมฯ 

บุคลากรและเด็ก
เล็กไดรั้บความรู้
ทางวชิาการ 

- กองการศึกษา 
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     2.5 แนวทางการพฒันา ดา้นการศึกษาในระบบ  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9. โครงการจดัตั้งโรงเรียน
อนุบาลสุขสวสัด์ิ 
     - ก่อสร้างอาคาร 
     - จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์/
ครุภณัฑ ์ ฯลฯ   

เพื่อจดัตั้งโรงเรียน 
อนุบาลประจ า
ต าบล ตลอดให้
ความรู้แก่นกัเรียน
อนุบาล 

สร้างโรงเรียน
อนุบาลจ านวน 
1 แห่ง 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

- โรงเรียนอนุบาล
จ านวน 1 แห่ง 
ในสังกดั 

เด็กเล็กมี
ทางเลือกในการ
เขา้รับการศึกษา 

- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

10. โครงการสนบัสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนบัสนุน
การบริหาร
สถานศึกษา 

โรงเรียนในสัง 
กดัและในเขต
ต าบลสุขสวสัด์ิ  

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนของ
งบประมาณท่ีให้
การสนบัสนุน 

สถานศึกษามี
งบประมาณใน
การบริหารงาน 

- กองการศึกษา 
 

11. โครงการพฒันาบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อพฒันา
บุคลากรครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

โรงเรียนในสัง 
กดัและในเขต
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ความ 
สามารถเพิ่มข้ึน 

ครูและบุคลากร
มีความรู้ความ 
สามารถตาม
จรรยาบรรณ
วชิาชีพครู 

- กองการศึกษา 
 

รวม 4,100,000 3,640,000 2,640,000  
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     2.6 แนวทางการพฒันา ดา้นการศึกษานอกระบบ  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงประจ าต าบลสุข
สวสัด์ิ 

เพื่อบริการให้
ประชาชนมี
อินเตอร์เน็ต
คน้ควา้ขอ้มูล 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 - 12 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูเ้ขา้
รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการ 

ประชาชนมี
อินเตอร์เน็ต
ส าหรับศึกษา 
คน้ควา้ ความรู้
ต่างๆ 

- ส านกังานปลดั 

2.  โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้
สายต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อติดตั้งระบบ
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของต าบล 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 250,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนระบบ
เสียงไร้สายของ
หมู่บา้น 

อบต.มีส่ือใน 
การประชา 
สัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร 

- ส านกังานปลดั 

3. โครงการฝึกอบรมทกัษะทาง
วชิาการเพื่อเขา้สู่สังคม
อาเซียน 

เพื่อฝึกอบรม
ทกัษะทาง
วชิาการ 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม 
 

ประชาชน
ไดรั้บความรู้
เก่ียวอาเซียนใน
ดา้นต่างๆ 
 

- กองการศึกษา 
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     2.6 แนวทางการพฒันา ดา้นการศึกษานอกระบบ  
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนต าบลสุข
สวสัด์ิ 

เพื่อใหก้ารจดั
การศึกษาของ
ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยก์ารเรียนรู้
ชมชนต าบลสุข
สวสัด์ิ 

- 20,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวนของอาคาร
ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนต าบลสุข
สวสัด์ิมีสภาพ
พร้อมใชง้าน 

ศูนยก์ารเรียนรู้
ชมชนมีวสัดุ
อุปกรณ์ 

- กองการศึกษา 

รวม 415,000 185,000 165,000  
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     2.7 แนวทางการพฒันา ดา้นสาธารณสุข  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการกูชี้พ กูภ้ยั ฉุกเฉิน
ช่วยเหลือประชาชน (1669) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวก
ประชาชน 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 

180,000 
(งบ อบต.) 

180,000 
(งบ อบต.) 

180,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
บริการกูชี้พ กูภ้ยั 
ฉุกเฉิน เพียงพอ 

- ส านกังานปลดั 

2.  โครงการสนบัสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสนบัสนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

สนบัสนุนงาน 
อสม.ต าบลสุข
สวสัด์ิ 

90,000 
(งบ อบต.) 

90,000 
(งบ อบต.) 

90,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

ระบบสาธารณ 
สุขมูลฐานใน
ต าบลมีระดบัดี
ข้ึน 

- ส านกังานปลดั 

3. โครงการอุดหนุนกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพในระดบั
ทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ี 

เพื่ออุดหนุน
กองทุน
หลกัประกนั
สุขภาพ 

กองทุน
หลกัประกนั
สุขภาพใน
ระดบัทอ้งถ่ิน
หรือพื้นท่ี 
 
 
 
 

97,787 
(งบ อบต.) 

97,787 
(งบ อบต.) 

97,787 
(งบ อบต.) 

จ านวนกิจกรรม
ท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุน 
 

ประชาชนมี
กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมดา้น
สุขภาพ 
 

- ส านกังานปลดั 
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     2.7 แนวทางการพฒันา ดา้นสาธารณสุข  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการสนบัสนุนชมรม
ผูสู้งอายตุ  าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อสนบัสนุน
ชมรมผูสู้งอายุ 

ผูสู้งอายตุ  าบล
สุขสวสัด์ิ 

- 12,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวนผูสู้งอายุ
ท่ีเขา้ร่วมชมรม 

ผูสู้งอายมีุ
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความ
แขง็แรงและ
ความสามคัคี 

- ส านกังานปลดั 

5. โครงการสนบัสนุนกิจกรรม
บริจาคเลือดของอ าเภอไพร
บึง 

เพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมบริจาค
เลือด 

ศูนยบ์ริจาค
เลือดอ าเภอไพร
บึง 

3,000 
(งบ อบต.) 

3,000 
(งบ อบต.) 

3,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนผูบ้ริจาค
เลือด 

มีเลือดเพียงพอ
ต่อการใชรั้กษา
ผูป่้วย 

- ส านกังานปลดั 

6. โครงการควบคุมและป้องกนั
โรคติดต่อและโรคไขห้วดั
ใหญ่ 2009/โรคไขห้วดันก/
โรคฉ่ีหนู/โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกนั
โรคติดต่อและ
โรคไขห้วดัใหญ่ 
2009/โรคไขห้วดั
นก/โรคฉ่ีหนู/
โรคไขเ้ลือดออก 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 
 
 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 
 

ประชาชนปลอด
โรคติดต่อ และ
โรคไขห้วดั
ใหญ่ 2009/โรค
ไขห้วดันก/โรค
ฉ่ีหนู/โรค
ไขเ้ลือดออก 
 

- ส านกังานปลดั 

รวม 470,787 482,787 470,787  
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     3.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกนัสาธารณภยั ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

เพื่อฝึกอบรม
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน 

อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนต าบล
สุขสวสัด์ิ 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน 

อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนมีความรู้
ความเขา้และ
ทกัษะเพิ่มข้ึน 

- ส านกังานปลดั 

2.  โครงการเผยแพร่ความรู้
กฎหมายของประชาชน
เก่ียวกบัวนิยัจราจร 

เพื่อเผยแพร่ความรู้
กฎหมายเก่ียวกบั
วนิยัจราจร 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของผู ้
เขา้ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบั
วนิยัจราจร 

- ส านกังานปลดั 

3. โครงการปรับปรุงศูนย ์               
อปพร. อบต.สุขสวสัด์ิ พร้อม
อุปกรณ์ประจ าศูนย ์

เพื่อปรับปรุงศูนย ์               
อปพร.ใหมี้ความ
พร้อมในการ
ปฏิบติังาน 

ศูนย ์อปพร.  
 
 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวนบริเวณท่ี
ปรับปรุง 
 

มีศูนย ์อปพร. 
ท่ีมีความพร้อม
ในการ
ใหบ้ริการ 
 
 
 

- ส านกังานปลดั 
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     3.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกนัสาธารณภยั ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการสนบัสนุนการพฒันา
ศกัยภาพผูป้ระสานศูนย์
ปฏิบติัการพลงัแผน่ดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดหมู่บา้น      
(ศพส.ม.) 

เพื่อสนบัสนุน
การพฒันาศกัย 
ภาพผูป้ระสาน
ศูนยป์ฏิบติัการ
พลงัแผน่ดิน 

ศูนยป์ฏิบติัการ
พลงัแผน่ดิน
เพื่อเอาชนะยา
เสพติดหมู่บา้น      
(ศพส.ม.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนผู้
ประสานศูนย์
ปฏิบติัการพลงั
แผน่ดิน 

ศูนยป์ฏิบติัการ
พลงัแผน่ดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพ
ติดหมู่บา้น มี
ความเขม้แขง็ 

- ส านกังานปลดั 

5.  โครงการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภยัแลง้ 

เพื่อสนบัสนุนการ
แกไ้ขปัญหาภยั
แลง้ 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 ท่ี
ประสบภยั 

40,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนของผู ้
ประสบภยัแลง้ 

ประชาชนไดรั้บ
ความช่วยเหลือ
และบรรเทาภยั
แลง้อยา่ง
ทนัท่วงที 

- ส านกังานปลดั 

6. โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัหนาว 

เพื่อบรรเทา
ปัญหาท่ีเกิดจาก
ภยัหนาว 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 ท่ี
ประสบภยั 
 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนของผู ้
ประสบภยัหนาว 

ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาภยั
หนาวอยา่ง
ทนัท่วงที 
 

- ส านกังานปลดั 
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     3.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกนัสาธารณภยั ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7. โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยั วาตภยั และภยัอ่ืนๆ 

เพื่อช่วยเหลือผู ้
ประสบอุทกภยั 
วาตภยั และภยั
อ่ืนๆ 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 
ท่ีประสบภยั 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนของผู ้
ประสบภยั 

ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือและ
บรรเทา อยา่ง
ทนัท่วงที 

- ส านกังานปลดั 

8. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อเฝ้าระวงัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนของผู ้
เขา้ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลสุข
สวสัด์ิห่างไกล  
ยาเสพติด 

- ส านกังานปลดั 

9. โครงการสนบัสนุนศูนยพ์ลงั
แผน่ดินเอาชนะยาเสพติด 
(ศป.ปส.จ.ศก.) จงัหวดัศรีสะ
เกษ 

เพื่อสนบัสนุน
ศูนยพ์ลงัแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติด 

ศูนยพ์ลงั
แผน่ดินเอาชนะ
ยาเสพติด 
จงัหวดัศรีสะ
เกษ 
 
 
 

10,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีไดรั้บ
ความช่วยเหลือ 

เด็กและเยาวชน
ไทยห่างไกลยา
เสพติด 
 

- ส านกังานปลดั 
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     3.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกนัสาธารณภยั ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10. อุดหนุนปกครองอ าเภอไพรบึง
ตามโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(ศป.ปส.อ.ไพรบึง) 

เพื่ออุดหนุน
ปกครองอ าเภอ
ไพรบึงในการ
ป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

ศูนยป้์องกนั
และปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอ
ไพรบึง 

10,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีไดรั้บ
ความช่วยเหลือ 

เด็กและเยาวชน
ท่ีห่างไกลยา
เสพติด 
 

- ส านกังานปลดั 

11. โครงการป้องกนัสถาบนัเทิด
ไทอ้งคร์าชนัยส์มานฉนัท์
สามคัคี เพื่อความปรองดอง 

เพื่อความ
จงรักภกัดีใน
สถาบนั
พระมหากษตัริย ์

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนของผู ้
เขา้ร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
ความจงรักภกัดี
ต่อ
พระมหากษตัริย ์

- ส านกังานปลดั 

12. โครงการฝึกอบรมป้องกนั  
สาธารณภยัในสถานศึกษา 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อฝึกอบรม
ป้องกนั สาธารณ
ภยั 

สถานศึกษา ใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สุขสวสัด์ิ 
 
 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนครูและ
นกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมฝึกอบรม 

สถานศึกษาใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สุขสวสัด์ิมี
ความปลอดภยั
จากสาธารณภยั
มากข้ึน 
 
 

- ส านกังานปลดั 
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     3.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกนัสาธารณภยั ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13. โครงการจดัซ้ือถงัดบัเพลิง
ชนิดมือถือประจ าต าบลสุข
สวสัด์ิ 

เพื่อจดัซ้ือถงั
ดบัเพลิงชนิดมือ
ถือ 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนถงั
ดบัเพลิง 

เม่ือเกิดเหตุ
สามารถป้องกนั
และบรรเทา
อคัคีได้
ทนัท่วงที 

- ส านกังานปลดั 

14. โครงการจดัซ้ือป้ายไฟฟ้า
สามเหล่ียม (หยดุตรวจ) 

เพื่อจดัซ้ือป้าย
ไฟฟ้าสามเหล่ียม 
(หยดุตรวจ) 

งานและ
กิจกรรมต่างๆ 
ในต าบลสุข
สวสัด์ิ 

20,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนคร้ังของ
การใชง้าน 

ประชาชนมี
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา 
ช่วงจดังานและ
กิจกรรมต่างๆ 

- ส านกังานปลดั 

15. โครงการจดัซ้ือวทิยส่ืุอสาร
เคล่ือนท่ีแบบสังเคราะห์คล่ืน
ความถ่ี 

เพื่อจดัซ้ือวทิยุ
ส่ือสารเคล่ือนท่ี
แบบสังเคราะห์
คล่ืนความถ่ี 

เจา้หนา้ อปพร. 
ใชใ้นกิจกรม
ต่างๆ ภายใน
ต าบล 
 
 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนเคร่ือง
วทิยส่ืุอสาร 

เจา้หนา้ท่ี
ติดต่อส่ือสาร
กนั ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
 
 
 

- ส านกังานปลดั 
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      3.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกนัสาธารณภยั ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16. โครงการติดตั้งกระจกส่องทาง
ภายในหมู่บา้นหนองยาว ซอย
คุม้เหนือ แยกบา้นนายสุวรรณ 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อติดตั้งกระจก
ส่องทาง 

ซอยคุม้เหนือ 
แยกบา้นนาย
สุวรรณ หมู่ท่ี 9 
ภายในหมู่บา้น
หนองยาว 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน 3 จุด ประชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน
มากข้ึน 

- กองช่าง 

17. โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกน ้า
อเนกประสงค ์

เพื่อจดัซ้ือ
รถบรรทุกน ้า
อเนกประสงค ์

บรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน ้า
ในต าบลสุข
สวสัด์ิ 

3,500,000 
(งบ อุดหนุน) 

- - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือเม่ือ
ประสบภยัแลง้ 

- ส านกังานปลดั 

รวม 4,240,000 410,000 360,000  
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  121 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
     4.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการสร้างจิตส านึก ตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการขยะมูลฝอย  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอย 

เพื่อปลูกจิตส านึก
ใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการ
ขยะมูลฝอย 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดั การ
ขยะมูลฝอย 

- ส านกังานปลดั 

2.  โครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ สร้าง
จิตส านึกตระหนกัในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ตระหนกัในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ตระหนกัในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

- ส านกังานปลดั 

3. โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า 
เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ตระหนกัในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

ประชาชน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
หมู่ท่ี 1 – 12 
 
 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
จิตส านึกตระหนกั
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

- ส านกังานปลดั 
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     4.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการสร้างจิตส านึก ตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการขยะมูลฝอย  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการปรับปรุงผงัเมือง/
ชุมชนและการวางชุมชนใน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อภูมิทศัน์และ
สภาพแวดลอ้มท่ีดี
ข้ึน 

ชุมชนท่ี 12 
หมู่บา้น 

20,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนพื้นท่ีท่ี
ท าการปรับ 
ปรุงผงัเมือง 

ชุมชนในต าบลสุข
สวสัด์ิมีสภาพ 
แวดลอ้มท่ีดีข้ึน 

- กองช่าง 

5. โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม
พืช อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่ออนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช 

มีพนัธุกรรมพืช 
เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนของ
พนัธ์ุพืช 

มีพนัธ์ุพืชส าหรับใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

- กองการศึกษา 

6. โครงการจดัซ้ือรถเก็บขยะ
พร้อมถงัเก็บขยะประจ า
หมู่บา้น ภายในต าบลสุข
สวสัด์ิ 

เพื่อจดัซ้ือรถเก็บขยะ
พร้อมถงัเก็บขยะ 

ทั้ง 12 หมู่บา้น - - 1,300,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรั้บบริการ 

ชุมชนในต าบลสุข
สวสัด์ิมีความสะอาด 
ชและประชาชน
ตระหนกัถึงการ
จดัการขยะมากข้ึน 

- ส านกังานปลดั 

7. โครงการจดัซ้ือรถดูดส่ิง
ปฏิกลูประจ าต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อบริการดูดส่ิง
ปฏิกลูแก่ประชาชน 

ประชาชนต าบล
สุขสวสัด์ิ หมู่ท่ี 
1 – 12 
 
 

- - 1,000,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเขา้
รับบริการ 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกสบาย
ในการก าจดัส่ิง
ปฏิกลู 

- ส านกังานปลดั 

รวม 190,000 70,000 2,370,000  
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5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
     5.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการจดักิจกรรมในวนั
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อจดักิจกรรมใน
วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา
และสืบทอด
ประเพณีวฒันธรรม 

ประชาชน
เล็งเห็น
ความส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาและ
สืบทอดประเพณี
วฒันธรรม 

- กองการศึกษา 

2.  โครงการจดักิจกรรมงานวนั
ลอยกระทง 

เพื่อจดักิจกรรมงาน
วนัลอยกระทง สืบ
ทอดประเพณีและ
วฒันธรรม 

จดังานประเพณี 
ปีละ 1 คร้ัง 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนในต าบล
รู้จกัประเพณีอนัดี
งาม 

- กองการศึกษา 

3. โครงการฝึกอบรมธรรมะ
ส าหรับประชาชน ต าบลสุข
สวสัด์ิ 

เพื่อฝึกอบรม
ธรรมะ ปลูกฝัง
จิตส านึกดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 

ประชาชนต าบล
สุขสวสัด์ิ หมู่ท่ี 
1 – 12 
 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีความ 
รู้ความเขา้ใจ 

ประชาชนเกิดความ
สามคัคี อยูร่่วมกนั
ไดอ้ยา่งสันติ 
 
 
 
 

- กองการศึกษา 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  124 

     5.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการส่งเสริมประเพณี 
อนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

เพื่อจดักิจกรรม
ส่งเสริมรักษา
วฒันธรรมใหค้งอยู่
ต่อไป 

12 หมู่บา้น 20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริม
ประเพณีอนัดี
งามของทอ้งถ่ิน 

ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีคงอยูสื่บไป 

- กองการศึกษา 

5. โครงการผา้ป่าขา้วหลามสืบ
สานต านานประเพณีไทย 
บา้นโพนปลดั 

เพื่อจดักิจกรรมผา้ป่า
ขา้วหลามสืบสาน
ต านานประเพณีไทย 
อนุรักษป์ระเพณีไทย
ใหค้งอยูสื่บไป 

บา้นโพนปลดั 10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการ
จดังาน 

พุทธศาสนิกชนร่วม
อนุรักษป์ระเพณีไทย
ใหค้งอยูสื่บไป 

- กองการศึกษา 

6. โครงการจดักิจกรรมงาน
ผูสู้งอายแุละสืบสาน
ประเพณีสงกานต ์

เพื่อจดักิจกรรมให้
ผูสู้งอายมีุกิจกรรม
ร่วมกนั 
 

ผูสู้งอายทุั้ง 12 
หมู่บา้น 
 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ดา้นการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายรูุ้จกัการ
ดูแลตวัเองและร่วม
อนุรักษป์ระเพณี
อนัดีงามของไทย 
 
 
 
 

- กองการศึกษา 
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     5.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7. โครงการอนุรักษแ์ละสืบทอด
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

เพื่อจดักิจกรรม
อนุรักษป์ะเพณีไทย
ใหค้งอยูสื่บไป ใน
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนได้
เห็นความ 
ส าคญัของการ
จดักิจกรรม 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้และรู้สึก
หวงแหน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

พุทธศาสนิกชนร่วม
อนุรักษป์ระเพณีไทย
ใหคุ้งอยูต่ลอดไป 

- กองการศึกษา 

8. โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อจดักิจกรรม
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน เฉลิม
พระเกียรติด ารงตน
เป็นเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนสามเณร
ท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชนสามารถ
น าไปปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนั 

- กองการศึกษา 

9. โครงการอุดหนุนการจดั
งานปีใหม่งานกาชาด 

เพื่อสนบัสนุนงาน
ประเพณีของ
จงัหวดั 
 

อุดหนุน
ปกครองอ าเภอ
ไพรบึง 
 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
งบประมาณท่ี
ใหก้าร
สนบัสนุน 

ประเพณีของ
จงัหวดัศรีสะเกษ 
คงอยูคู่่สังคม
ตลอดไป 

- กองการศึกษา 
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     5.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10. โครงการจดังานบุญบั้งไฟ เพื่อสืบทอด
ประเพณีและ
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวบา้น 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนผูเ้ขา้ 
ร่วมกิจกรรมมี
ความ พึงพอใจ
ในการจดังาน 

ประชาชนในต าบล
รู้จกัอนุรักษป์ระเพณี
ของหมู่บา้น 

- กองการศึกษา 

11. โครงการอุดหนุนการจดั
งานรัฐพิธี 5 ธนัวา มหาราช 

เพื่ออุดหนุนการจดั
งานรัฐพิธี 5 ธนัวา 
มหาราช ถวายความ
จงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 

สนบัสนุน
ปกครองอ าเภอ
ไพรบึงจดั
กิจกรรมวนัพอ่
แห่งชาติ 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
งบประมาณ
และท่ีผา่นมา 

คณะผูบ้ริหาร ส.
อบต. พนกังาน ได้
เขา้ร่วมถวายความ
จงรักภกัดี 

- กองการศึกษา 

12. โครงการอุดหนุนการจดั
งานรัฐพิธี 12 สิงหาคม 

เพื่ออุดหนุนการจดั
งานรัฐพิธี 12 
สิงหาคม ถวายความ 
จงรักภกัดีต่อสมเด็จ
พระบรมราชินาถ 

สนบัสนุน
ปกครองอ าเภอ
ไพรบึงจดั
กิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ 
 
 

6,000 
(งบ อบต.) 

6,000 
(งบ อบต.) 

6,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
งบประมาณ
และท่ีผา่นมา 

คณะผูบ้ริหาร ส.
อบต. พนกังาน ได้
เขา้ร่วมถวายความ
จงรักภกัดี 

- กองการศึกษา 
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     5.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13. โครงการอุดหนุนการจดังาน
ดอกล าดวนบานสืบสาน
ประเพณีส่ีเผา่ไทย (ร าตรีด) 

เพื่ออุดหนุน 
สนบัสนุนงานดอก
ล าดวนจงัหวดัศรี
สะเกษ 

สนบัสนุน
ปกครองอ าเภอ
ไพรบึง 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
งบประมาณ 

ประเพณีของทอ้งถ่ิน
คงอยูส่ังคมตลอด 

- กองการศึกษา 

14. โครงการอุดหนุนการจดั
งานรัฐพิธี 23 ตุลาคม 

เพื่ออุดหนุนการจดั
งานรัฐพิธี 23 ตุลาคม 
มหาราช ถวายความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

สนบัสนุน
ปกครองอ าเภอ
ไพรบึง 

4,000 
(งบ อบต.) 

4,000 
(งบ อบต.) 

4,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
งบประมาณ 

ไดเ้ขา้ร่วมถวาย
ความจงรักภกัดี 

- กองการศึกษา 

15. โครงการจดัซ้ือพวงมาลา
เพื่อจดังานรัฐพิธี 23 ตุลาคม 

เพื่อจดัซ้ือพวงมาลยั
ประกอบพิธีวางพวง
มาลาในกิจกรรม
วนัปิยะมหาราช 
 
 
 
 

จดักิจกรรม
วนัปิยะ
มหาราช 
 

3,000 
(งบ อบต.) 

3,000 
(งบ อบต.) 

3,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนพวง
มาลา 

การจดักิจกรรม
เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

- กองการศึกษา 
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     5.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16. โครงการหน่ึงต าบล หน่ึง
วฒันธรรม 

เพื่อสืบทอด
ประเพณีและ
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวบา้น 

12 หมู่บา้น 20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนกิจกรรม ประชาชนในต าบล
รู้จกัอนุรักษป์ระเพณี
ของต าบล 

- กองการศึกษา 

17. โครงการฝึกอบรม ศาสน
พิธีกรและไวยาวจักร 

เพื่อจดัฝึกอบรม 
ศาสนพิธีกรและ
ไวยาวจักรใหมี้ความ
เขา้ใจในการล าดบั
ขั้นตอนพิธีการ 

12 หมู่บา้น 50,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนผูรั้บการ
อบรมไดรั้บ
ความรู้ความ
เขา้ใจในการ
ล าดบัขั้นตอน
พิธีการ 

ประชาชนในต าบล
ไดเ้ขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีขั้นตอนต่างๆ 
ได ้

- กองการศึกษา 

18. โครงการจดัตั้งศูนย์
วฒันธรรมประจ าต าบลสุข
สวสัด์ิ 

เพื่อจดัตั้งศูนย์
วฒันธรรมประจ า
ต าบลสุขสวสัด์ิ 
จ  านวน 1 แห่ง 
 
 

ต าบลสุขสวสัด์ิ 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนของ
ศูนยว์ฒันธรรม
ประจ าต าบลสุข
สวสัด์ิ 

อบตสุขสวสัด์ิมี
ศูนยว์ฒันธรรม
ประจ าต าบลสุข
สวสัด์ิ 

- กองการศึกษา 

รวม 483,000 413,000 413,000  
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการ และบริการประชาชน  
     6.1 แนวทางการพฒันา ดา้นอาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์หน่วยงาน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการจดัซ้ือโตะ๊ท่ีท างาน 
พร้อมเกา้อ้ี ประจ าส านกังาน 
อบต.สุขสวสัด์ิ 

เพื่อการบริการและ
บริหารงานใน
องคก์ร 

จดัซ้ือโตะ๊ท่ี
ท างาน พร้อม
เกา้อ้ี ประจ า
ส านกังาน 

210,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนโตะ๊
พร้อมเกา้อ้ี 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- ส านกังานปลดั 

2.  โครงการจดัซ้ือ ครุภณัฑ์
ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อบต.สุขสวสัด์ิ 

เพื่อการบริการและ
บริหารงาน 

จดัซ้ือ ครุภณัฑ์
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชภ้ายใน
ส านกังาน 

305,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- ส านกังานปลดั 
- กองคลงั 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 

3. โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
คสล. บริเวณหนา้ท่ีท าการ 
อบต.สุขสวสัด์ิ 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดอ้อกก าลงักาย 

ลานกีฬา คสล.
ขนาดกวา้ง 30 
ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 50 ม. 
 
 
 
 

- 300,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวนลาน
กีฬา 

ประชาชนไดอ้อก
ก าลงักาย 

- กองช่าง 
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     6.1 แนวทางการพฒันา ดา้นอาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์หน่วยงาน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการอุดหนุนด าเนินงาน
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ
จดัจา้งของ อบต.ระดบัอ าเภอ
ไพรบึง 

เพื่อสนบัสนุนใหมี้
ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 

องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิ 

- 200,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวน
งบประมาณ 

มีสถานท่ีใหบ้ริการ
ขอ้มูลข่าวสารท่ี
สะดวก ทนัสมยั 

- ส านกังานปลดั 

5. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

เพื่อใชใ้นการปร้ิน
งานเก่ียวกบัเอกสาร 

เคร่ืองพิมพแ์บบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จ  านวน 3 
เคร่ือง 

20,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน
เคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- ส านกังานปลดั 
 

6. โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า 

เพื่อใชใ้นการออก
ประชาคมและ
กิจกรรม 

เคร่ืองป่ันไฟ
จ านวน 1 เคร่ือง 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเคร่ือง
ป่ันไฟ 

มีเคร่ืองป่ันไฟไว้
ส าหรับใชง้านเม่ือ
ตอ้งการไฟฟ้านอก
สถานท่ี 

- ส านกังานปลดั 

7. โครงการติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ (ชนิด
แขวน) ประจ าศูนย ์อปพร. 

เพื่อใหบ้รรยากาศท่ี
ดีข้ึนในการบริการ
ประชาชน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
(ชนิดแขวน) 
จ านวน 1 เคร่ือง 
 
 

40,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเคร่ือง 
ปรับอากาศ 
(ชนิดแขวน) 

มีเคร่ืองปรับอากาศ
ไวส้ าหรับบริการ
ประชาชนเม่ือมา
ติดต่อราชการ 

- ส านกังานปลดั 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  131 

     6.1 แนวทางการพฒันา ดา้นอาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์หน่วยงาน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8. โครงการก่อสร้างบา้นเฉลิม
พระเกียรติศรีล าดวนแก่
ประชาชนผูย้ากไร้ ต าบล  
สุขสวสัด์ิ 

เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั
ของผูย้ากจน/ผู้
ยากไร้/
ผูด้อ้ยโอกาส 

บา้นเฉลิมพระ
เกียรติศรีล าดวน
จ านวน 1 หลงั 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนบา้น 1 
หลงั  

ผูย้ากจน/ผูย้ากไร้/
ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บ
ความช่วยเหลือ 

- กองช่าง 

9. โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ส ารองไฟ 

เพื่อจดัซ้ือเคร่ือง
ส ารองไฟ 

เคร่ืองส ารองไฟ
จ านวน 2 เคร่ือง 

20,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเคร่ือง
ส ารองไฟ 

มีไฟฟ้าส ารองเม่ือ
ไฟฟ้าดบั 

- ส านกังานปลดั 
 

10. โครงการจดัซ้ือเตน้ผา้ใบ
ประจ าส านกังาน อบต.สุข
สวสัด์ิ 

เพื่อใหมี้ท่ีหลบบงั
แดด/ฝน อยา่ง
เพียงพอ 

เตน้ผา้ใบ 
จ านวน 5 หลงั 

- 120,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวนเตน้
ผา้ใบ 

มีเตน้ผา้ใบไว้
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

- ส านกังานปลดั 

11. โครงการจดัซ้ือเตน้ผา้ใบ
ประจ าหมู่บา้นระหาร หมู่ท่ี 
10 

เพื่อใหมี้ท่ีหลบบงั
แดด/ฝน อยา่ง
เพียงพอ 

เตน้ผา้ใบ 
จ านวน 5 หลงั 
 

120,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเตน้
ผา้ใบ 

มีเตน้ผา้ใบไว้
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

- ส านกังานปลดั 

12. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณหนา้ท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
สุขสวสัด์ิ 

เพื่อใหมี้ภูมิทศัน์ท่ี
สวยงามมี
บรรยากาศดี 

บริเวณหนา้ท่ีท า
การองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน 1 จุด องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิมีภูมิทศัน์ท่ีดี
และสวยงาม 
 

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณหลงัท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อใหมี้ภูมิทศัน์ท่ี
สวยงามมี
บรรยากาศดี 

บริเวณหลงัท่ีท า
การองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

- 100,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวน 1 จุด องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิมีภูมิทศัน์ท่ีดี
และสวยงาม 

- กองช่าง 

14. โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ี
พลาสติก ประจ าส านกังาน 
อบต.สุขสวสัด์ิ 

เพื่อจดัซ้ือเกา้อ้ี เกา้อ้ีจ  านวน 200 
ตวั 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเกา้อ้ี
ครบตามความ
ตอ้งการ 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- ส านกังานปลดั 
 

15. โครงการปรับปรุงอาคารท่ี
ท าการ อบต.สุขสวสัด์ิ 

เพื่อใหอ้าคารคงทน
ถาวรและเหมาะสม 

อาคารขนาด 
4.00 ม. สูง 3.00 
ม. ยาว 6.00 ม. 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนอาคาร อาคารมีความ
แขง็แรงคงทนและ
ปลอดภยัมากข้ึน 

- กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณหนา้ท่ีท าการ 
อบต.สุขสวสัด์ิ พร้อมโครง
หลงัคาเหล็กเพื่อบริการ
ประชาชนในการติดต่อ
ราชการ 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การบริการ
ประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการ 

ถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 9.50 
ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 24.50 ม. 

99,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนถนน มีสถานท่ีในการ
บริการประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ
ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
 

- กองช่าง 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพนัธ์ 
(โครงเหล็ก) อบต. สุขสวสัด์ิ 

เพื่อก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพนัธ์ 
(โครงเหล็ก) 

อบต.สุขสวสัด์ิ - 50,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวน
ป้าย 

ประชาชนไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารได้
รวมเร็วมากข้ึน 

- กองช่าง 

18. โครงการปรับปรุงหอ้งน ้าและหอ้ง
อาบน ้าพร้อมประปา ประจ าศูนยเ์ด็ก
เล็ก อบต.สุขสวสัด์ิ 

เพื่อปรับปรุงหอ้งน ้า
และหอ้งอาบน ้า
พร้อมประปา 

หอ้งอาบน ้า
ประจ าศูนยเ์ด็ก
เล็ก อบต.สุข
สวสัด์ิ 

98,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน
หอ้งน ้า
และ
ประปา 

มีหอ้งน ้าสะอาด
ถูกสุขลกัษณะ
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

- กองช่าง 

19. โครงการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์พร้อม
อุปกรณ์ต่อพวงและซอร์ฟแวร์ 

เพื่อติดตั้ง
เซิร์ฟเวอร์พร้อม
อุปกรณ์ต่อพวง
และซอร์ฟแวร์ 

เซิร์ฟเวอร์จ านวน 
1 ชุด 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน
เซิร์ฟเวอร์ 

มีการจดัเก็บ
ขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งและ
ปลอดภยั 

- ส านกังานปลดั 

20. โครงการจดัซ้ือกลอ้งบนัทึกภาพแบบ 
DSLR พร้อมแฟลชต่อพว่ง 

เพื่อจดัซ้ือกลอ้ง
บนัทึกภาพแบบ 
DSLR พร้อม
แฟลชต่อพว่ง 

กลอ้งบนัทึกภาพ
แบบ DSLR 
พร้อมแฟลชต่อ
พว่ง จ านวน 2 
ชุด 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน
กลอ้ง
บนัทึกภา
พ 

มีกลอ้งบนัทึก
ไวส้ าหรับ
บนัทึกภาพ
กิจกรรมงาน
ต่างๆ 
 

- ส านกังานปลดั 
- กองคลงั 
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     6.1 แนวทางการพฒันา ดา้นอาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์หน่วยงาน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21. โครงการจดัซ้ือกลอ้งวดีีโอ
บนัทึกภาพดิจิตอล 

เพื่อซ้ือกลอ้งวดีีโอ
บนัทึกภาพดิจิตอล 

กลอ้งวดีีโอ
บนัทึกภาพ
ดิจิตอลจ านวน 
1 กลอ้ง 

50,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนกลอ้ง
วดีิโอ 

สามารถบนัทึกภาพ
เคล่ือนไหวและ
ภาพน่ิงในกิจกรรม
ต่างๆได ้

- ส านกังานปลดั 

22. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า 
(Multifunction) 

เพื่อจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า 

เคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด 
LED ขาวด า 
จ  านวน 1 เคร่ือง 

9,600 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน
เคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ขาวด า 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- กองคลงั 

23. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด LED สี
(Multifunction) 

เพื่อจดัซ้ือ
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 
ชนิด LED สี 

เคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ ชนิด 
LED สี จ  านวน 
1 เคร่ือง 

17,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน
เคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์สี 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- กองคลงั 

24. โครงการจดัซ้ือโตะ๊วาง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม
เกา้อ้ี 

เพื่อจดัซ้ือโตะ๊วาง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมเกา้อ้ี 

โตะ๊วางเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
พร้อมเกา้อ้ี 
จ  านวน 1 ชุด 
 

7,500 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนโตะ๊วาง
เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- กองคลงั 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25. โครงการจดัซ้ือโตะ๊ท างาน
พร้อมเกา้อ้ี ประจ า
ส านกังาน อบต.สุขสวสัด์ิ 

เพื่อจดัซ้ือโตะ๊ท างาน
พร้อมเกา้อ้ี 

โตะ๊ท างาน
พร้อมเกา้อ้ี 
จ  านวน 1 ชุด 

10,000 
 (งบ อบต.) 

- - จ านวนโตะ๊
ท างานพร้อม
เกา้อ้ี 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- กองการศึกษา 

26. โครงการจดัซ้ือโซฟา 
ประจ าส านกังาน อบต.สุข
สวสัด์ิ 

เพื่อจดัซ้ือโซฟา โซฟา จ านวน 2 
ชุด 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนโซฟา สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- ส านกังานปลดั 

27. โครงการจดัซ้ือตูเ้ยน็ ประจ า 
ส านกังาน อบต.สุขสวสัด์ิ 

เพื่อจดัซ้ือตูเ้ยน็ 
ขนาด 9 คิว 

ตูเ้ยน็ จ  านวน 1 
ตู ้

15,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนตูเ้ยน็ สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- ส านกังานปลดั 

28. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองท าน ้า
เยน็ แบบต่อท่อ ขนาด  2 
ก๊อก 

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองท า
น ้าเยน็ แบบต่อท่อ 
ขนาด  2 ก๊อก 

เคร่ืองท าน ้าเยน็ 
แบบต่อท่อ 
ขนาด  2 ก๊อก 
จ านวน 2 เคร่ือง 
 
 
 
 

30,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเคร่ือง
ท าน ้าเยน็ 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- ส านกังานปลดั 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

29. โครงการก่อสร้างทางเดิน
ลาด,หอ้งน ้า,ป้าย
ประชาสัมพนัธ์,ท่ีจอดรถ
และบริการขอ้มูลส าหรับผู ้
พิการ 

เพื่อบริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

ส าหรับผูพ้ิการ
และผูสู้งอาย ุ

50,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละของผู ้
พิการและ
ผูสู้งอายท่ีุมารับ
บริการ 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 

- กองช่าง 

30. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้า
แบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า 

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองสูบ
น ้าแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟ้า 

เพื่อส ารอง
ส าหรับประปา
ผวิดินขนาด
ใหญ่ จ านวน 5 
แห่ง 

100,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเคร่ือง
สูบน ้า 

สามารถแกไ้ข
ปัญหาเคร่ืองสูบน ้า
ท่ีช ารุดไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- กองช่าง 

31. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้า
บาดาล ขนาด 2 แรงมา้ 
แบบซบัเมิร์ส ซิบเบิ้ล 

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองสูบ
น ้าบาดาล ขนาด 2 
แรงมา้ แบบ
ซบัเมิร์ส ซิบเบิ้ล 

เพื่อส ารอง
ส าหรับประปา
ขนาดเล็ก 
จ านวน 4 แห่ง 

60,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวนเคร่ือง
สูบน ้า 

สามารถแกไ้ข
ปัญหาเคร่ืองสูบน ้า
ท่ีช ารุดไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- กองช่าง 

รวม 1,801,100 770,000 -  
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6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการ และบริการประชาชน  
     6.2 แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและองคก์ร  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการอบรม สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. และ
พนกังานส่วนต าบล 

เพื่ออบรม สัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิก อบต. 
และพนกังาน
ส่วนต าบล 

300,000 
(งบ อบต.) 

- - จ านวน 65 คน คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิก อบต. และ
พนกังานส่วนต าบล
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานเพิ่ม
มากข้ึน 

- ส านกังานปลดั 

2.  โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพื่อทบทวนและ
พฒันาแผนพฒันา
ต าบล 

ประชาชนต าบล
สุขสวสัด์ิ 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัในการ
พฒันาแผน 

- ส านกังานปลดั 
 

3. โครงการลดขั้นตอนและ
กระบวนการท างาน 

เพื่อลดขั้นตอนและ
กระบวนการ
ท างานในการ
ใหบ้ริการ
ประชาชน 
 
 

ประชาชนต าบล
สุขสวสัด์ิท่ีรับ
บริการ 
 
 

- - - ร้อยละของผู ้
เขา้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนไดรั้บ
บริการท่ีสะดวก
และรวดเร็วมาก
ยิง่ข้ึน 

- ส านกังานปลดั 
 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  138 

     6.2 แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและองคก์ร  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4. โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหาร/
สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่อสรรหาตวัแทน
ของประชาชนเขา้
มาบริหารและ
พฒันาต าบล 

ผูบ้ริหาร/
สมาชิกสภา
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิ 

100,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

- จ านวนผูส้มคัร
รับเลือกตั้งและ
จ านวนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ไดผู้บ้ริหารและ
สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สุขสวสัด์ิท่ี
ประชาชนตอ้งการ
อยา่งแทจ้ริง 

- ส านกังานปลดั 

5. โครงการบริการประชาชน
นอกเวลาราชการ 

เพื่อบริการ
ประชาชนนอกเวลา
ราชการ 

ประชาชนต าบล
สุขสวสัด์ิ 

- - - ร้อยละของผู ้
เขา้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนไดรั้บ
บริการท่ีสะดวกและ
รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

- ส านกังานปลดั 
 

6. โครงการเพิ่มศกัยภาพผูน้ า
ชุมชน/ผูน้ าทอ้งถ่ิน 

เพื่ออบรมสมนา
ผูน้ าชุมชน/ผูน้ า
ทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพ 
 
 

ผูน้ าชุมชนและ
ผูน้ าทอ้งถ่ิน
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสุข
สวสัด์ิ 
 
 
 

15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 65 คน ผูน้ าชุมชนและผูน้ า
ทอ้งถ่ินมีศกัยภาพ
ในการปฏิบติังาน
เพิ่มมากข้ึน 

- ส านกังานปลดั 
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     6.2 แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและองคก์ร  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7. โครงการอบรมวนิยัและการ
ด าเนินการทางวนิยัพนกังาน
ส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ 

เพื่ออบรมวนิยัและ
การด าเนินการทาง
วนิยั 

พนกังานส่วน
ต าบลสุขสวสัด์ิ 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
พนกังานท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

พนกังานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมาก
ข้ึน 

- ส านกังานปลดั 

รวม 465,000 565,000 65,000  
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 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการและบริการประชาชน  
     6.3 แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการของ อบต.  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการจดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ 

เพื่อท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ 

ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ 
ประจ าต าบล 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีช่องทาง
ในการรับขอ้มูล
ข่าวสารเพิ่มข้ึน 

- ส านกังานปลดั 

2. โครงการปรับปรุงป้าย
ประชาสัมพนัธ์ศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร 

เพื่อปรับปรุงป้าย
ประชาสัมพนัธ์ 

ศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร อบต.
สุขสวสัด์ิ 

10,000 
(งบ อบต.) 

- - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีช่องทาง
ในการรับขอ้มูล
ข่าวสารเพิ่มข้ึน 

- ส านกังานปลดั 

รวม 30,000 20,000 20,000  
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 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการและบริการประชาชน  
     6.4 แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมของ อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมของ อบต. 

ประชาชนต าบล
สุขสวสัด์ิ 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนใน
การด าเนินงานใน
ดา้นต่างๆ มากข้ึน 

- ส านกังานปลดั 

รวม 20,000 20,000 20,000  
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 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการและบริการประชาชน  
     6.5 แนวทางการพฒันา ดา้นการจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
  

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1. โครงการจดัท าระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

เพื่อจดัท าระบบ
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

พื้นท่ีต าบลสุข
สวสัด์ิ 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

สามารถจดัเก็บภาษี
ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

- กองช่าง 
- กองคลงั 

2. โครงการอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบัภาษี 

เพื่ออบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัภาษี 

ประชาชนต าบล
สุขสวสัด์ิ 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมการอบรม 

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ในเก่ียวกบั
ภาษีมากยิง่ข้ึน 

- กองคลงั 

รวม 220,000 220,000 220,000  
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บัญชีประสานโครงการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ  

ตามกรอบการประสาน/ยทุธศาสตร์ท่ี 1-6 (ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพฒันาระดบัจงัหวดั)  
 
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  

  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณและทีผ่่านมา 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาด ยางสายภายใน
หมู่บา้น  หนองอิไทย หมู่ท่ี 4 

2,700,000 - - 2,700,000 
- กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหนา้ท่ีท า
การ อบต.สุขสวสัด์ิ – บา้นอาลยั หมู่ท่ี 7 

858,000 - - 858,000 
- กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นหนอง
ยาว – บา้นพะแวะเหนือ 

2,832,500 - - 2,832,500 
- กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบา้น
หนองอิไทย (หลงัโรงเรียน) หมู่ท่ี 7 – บา้น
พรหมสวสัด์ิ ต.พรหมสวสัด์ิ อ.พยห์ุ จ.ศรีสะ
เกษ 

3,300,00 - - 3,300,00 

- กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นโพน
ปลดั หมู่ท่ี 1 - บา้นโนนสวา่ง เขต ต.พรหม
สวสัด์ิ อ.พยห์ุ จ.ศรีสะเกษ 

7,246,000 - - 7,246,000 
- กองช่าง 
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 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  

  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณและทีผ่่านมา 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นสลกั
ได หมู่ท่ี 6 – บา้นเสมอใจ ต.หนองคา้ อ.
พยห์ุ จ.ศรีสะเกษ 

6,798,000 - - 6,798,000 
- กองช่าง 

7. 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นอาลยั 
หมู่ท่ี 7 – บา้นระหาร หมู่ท่ี 10 

7,150,000 - - 7,150,000 
- กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นพะ
แวะใต ้หมู่ท่ี 8 – ถนนสายพยห์ุ/ขนุหาญ 
(ช่วงท่ี 2) 

1,760,000 - - 1,760,000 
- กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างสะพานขา้มคลองบา้นเขวา 
หมู่ท่ี 2 (ไม่มีทางเทา้) 

2,500,000 - - 2,500,000 
- กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบา้นเขวา – บา้นละโอง  หมู่ท่ี 2 

- 1,100,00 - 1,100,00 
- กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบา้นแขม หมู่ท่ี 11 – ถนนสาย
บา้นโพนปลดั/หนองยาว 
 

- 1,500,00 - 1,500,00 

- กองช่าง 

 



 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) อบต.สุขสวสัด์ิ  145 

 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน ้า  
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณและทีผ่่านมา 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)จากถนนลาดยางสายหนองแคน/จนั
ลม บา้นหว้ย หมู่ท่ี 5 – บา้นหว้ยป่าม่วง เขต
ต าบลโนนปูน 

- - 4,100,000 4,100,000 

- กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายบา้นจงัเอิญ หมู่ท่ี 3 – แยกถนน
สายบา้นโพนปลดั/บา้นเขวา 

- - 2,300,000 2,300,000 
- กองช่าง 

รวมทั้งส้ิน 13 โครงการ 35,155,500 2,600,000 6,400,000 44,144,500  
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 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.2 แนวทางการพฒันา การจดัหาระบบสาธารณูปโภค ดา้นแห่งน ้า ระบบประปา  
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณและทีผ่่านมา 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

1. โครงการขดุลอกหว้ยทา บา้นเขวา หมู่ท่ี 2  
ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะ
เกษ 

3,075,000 - - 3,075,000 
- กองช่าง 

2. โครงการขดุลอกหนองจงัเอิญ บา้นจงัเอิญ 
หมู่ท่ี 3 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง 
จงัหวดัศรีสะเกษ 

2,000,000 - - 2,000,000 
- กองช่าง 

3 โครงการขดุลอกคลองส่งน ้าบา้นโพนปลดั 
เพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 1 ต าบลสุขสวสัด์ิ 
อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ 

300,000 - - 300,000 
- กองช่าง 

4. โครงการขดุลอกคลองอีสานเขียว บา้นสุข
สวสัด์ิ หมู่ท่ี 11  ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพร
บึง จงัหวดัศรีสะเกษ 

500,000 - - 500,000 
- กองช่าง 

5. โครงการซ่อมแซมฝายทดน ้า บา้นหว้ย  
หมู่ท่ี 5 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง 
จงัหวดัศรีสะเกษ 

1,000,000 - - 1,000,000 
- กองช่าง 

รวมทั้งส้ินจ านวน 5 โครงการ 6,875,000 - - 6,875,000  
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 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.3 แนวทางการพฒันา ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้า แสงสวา่งสาธารณะ  

  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณและทีผ่่านมา 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ถนน
สายป่าโคกโนนบก  -  บา้นเขวา หมู่ ๒   
ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะ
เกษ 

3,000,000 - - 3,000,000 

- กองช่าง 

รวมทั้งส้ินจ านวน 5 โครงการ 3,000,000 - - 3,000,000  
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     3.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกนัสาธารณภยั ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั  
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณและทีผ่่านมา 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

1. โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์ 
ประจ าต าบลสุขสวสัด์ิ 

3,500,000 - - 3,500,000 
- ส านกังานปลดั 

รวมทั้งส้ินจ านวน 5 โครงการ 3,500,000 - - 3,500,000  
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แนวทางการพฒันา ดา้นก่อสร้างและ
ปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางระบายน ้า 
    1.2  แนวทางการพฒันา ดา้นระบบ
สาธารณูปโภค ดา้นแหล่งน ้า ระบบประปา 
    1.3 แนว ทางการพฒันา ดา้นระบบ
สาธารณูปโภค ดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
    1.4  แนวทางการพฒันา ดา้นระบบ
สาธารณูปโภคดา้นการจดัใหมี้และควบคุมตลาด 

 
55 

 
11 

 
14 

 
- 

 
66,488,100 

 
9,375,000 

 
7,440,000 

 
- 

 
42 

 
8 
 

18 
 
- 

 
11,494,463 

 
7,152,500 

 
4,671,500 

 
- 

 
31 

 
10 

 
10 

 
1 

 
10,693,196 

 
4,464,000 

 
3,037,500 

 
150,000 

 
128 

 
29 

 
42 

 
1 

 
88,645,759 

 
20,991,500 

 
15,149,000 

 
150,000 

รวม 80 83,273,100 68 23,318,463 52 18,344,696 200 124,936,259 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ 
    2.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการเสริมอาชีพ
ใหแ้ก่ประชาชน 
    2.2 แนวทางการพฒันา ดา้นเกษตรอินทรีย์ 

 
 

1 
 

5 

 
 

200,000 
 

300,000 

 
 

1 
 

5 

 
 

200,000 
 

300,000 

 
 

1 
 

5 

 
 

200,000 
 

300,000 

 
 

3 
 

18 

 
 

600,000 
 

900,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    2.3 แนวทางการพฒันา ดา้นการสงเคราะห์และ
พฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส 
    2.4 แนวทางการพฒันา ดา้นกีฬาและ
นนัทนาการ 
    2.5 แนวทางการพฒันา ดา้นการศึกษาในระบบ 
    2.6 แนวทางการพฒันา ดา้นการศึกษานอก
ระบบ 
    2.7 แนวทางการพฒันา ดา้นสาธารณสุข 

8 
 
 

8 
 

11 
3 
 

5 

9,560,000 
 
 

970,000 
 

4,100,000 
415,000 

 
470,787 

8 
 
 

7 
 

8 
3 
 

6 

9,560,000 
 
 

520,000 
 

3,640,000 
185,000 

 
482,787 

9 
 
 

7 
 

7 
2 
 

5 

9,833,750 
 
 

520,000 
 

2,640,000 
165,000 

 
470,787 

25 
 
 

22 
 

27 
8 
 

16 

28,953,750 
 
 

2,010,000 
 

10,380,000 
765,000 

 
1,424,361 

รวม 41 16,015,787 38 14,887,787 36 14,129,537 115 45,033,111 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 แนวทางการพฒันา ดา้นการส่งเสริม
ประชาธิปไตย การป้องกนัสาธารณะภยั ความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภยั 

 
 

17 

 
 

4,240,000 

 
 

8 

 
 

410,000 

 
 

7 

 
 

360,000 

 
 

32 

 
 

5,010,000 

รวม 17 4,240,000 8 410,000 7 360,000 32 5,010,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ  
    อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    4.1 แนวทางการพฒันา ดา้นสร้างจิตส านึก 
ตระหนกัในการจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการขยะมูลฝอย 

 
 

5 
 

 
 

190,000 
 

 
 

3 
 

 
 

70,000 
 

 
 

5 
 

 
 

2,370,000 
 

 
 

13 

 
 

2,630,000 

รวม 5 190,000 3 70,000 5 2,370,000 13 2,630,000 
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
    5.1 แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมศิลปะ 
วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

 
 

18 

 
 

483,000 

 
 

16 

 
 

413,000 
 

 
 

16 

 
 

413,000 
 

 
 

50 
 

 
 

1,309,000 

รวม 18 483,000 16 413,000 16 413,000 50 1,309,000 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการและ
บริการประชาชน 
    6.1 แนวทางการพฒันา ดา้นดา้นอาคารสถานท่ี 
วสัดุ อุปกรณ์ ของหน่วยงาน 
    6.2 แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรและองคก์ร 

 
 

26 
 

5 

 
 

1,801,100 
 

465,000 

 
 

5 
 

4 

 
 

770,000 
 

565,000 

 
 
- 
 

3 
 

 
 
- 
 

65,000 
 

 
 

31 
 

12 

 
 

2,571,100 
 

1,095,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    6.3 แนวทางการพฒันา ดา้นส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
    6.4 แนวทางการพฒันา ดา้นเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
    6.5 แนวทางการพฒันา ดา้นการจดัเก็บรายได้
ขององคก์ารบริหารส่วน ต าบล 

2 
 
 

1 
 

2 

30,000 
 
 

20,000 
 

220,000 

1 
 
 

1 
 

2 

20,000 
 
 

20,000 
 

220,000 

1 
 
 

1 
 

2 

20,000 
 
 

20,000 
 

220,000 

4 
 
 

3 
 

6 

70,000 
 
 

60,000 
 

660,000 

รวม 36 2,536,100 13 1,595,000 7 325,000 56 4,456,100 

รวมทั้งส้ิน 197 106,737,987 146 40,694,250 123 35,942,233 466 183,374,470 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การ 
ปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
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ส่วนที ่4 
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏบัิติ และการติดตามประเมนิผล 

*************************** 
 
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

การติดตามแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ.2560 -2562 และการน าแผนพฒันาไปสู่การปฏิบติั เป็นหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตอ้งก าหนดแนวทาง นโยบายในการบริหารพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางการพฒันาใหแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินตอบสนองปัญหาความตอ้งการและศกัยภาพ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัศรีสะเกษ แบบบูรณาการร่วมกนักบั
แผนพฒันาของกลุ่มจงัหวดั ตลอดจนทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ดงันั้นการ
น าแผนพฒันาไปสู่การปฏิบติัจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดงัน้ี 
 1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพฒันาและโครงการในแผนพฒันา
ต าบลสามปี น าไปจดัท าแผนงานงบประมาณหรือขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อปฏิบติัใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องแผนงานและโครงการ 
 2. การสนบัสนุนใหห้น่วยงานราชการอ่ืน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือองคก์รเอกชนเป็นผู ้
ด าเนินงานในกรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมหรือศกัยภาพเพียงพอ และมีหน่วยงานหรือ
องคก์รอ่ืนมีศกัยภาพ และมีความพร้อมท่ีจะด าเนินงานมากกวา่ 
 3. การร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รเอกชนอ่ืน ในการด าเนินงานใน
กรณีท่ีปฏิบติังาน จะตอ้งเก่ียวพนักบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบหุน้ส่วนสหกรณ์ 
หรือคณะท างาน หรือคณะกรรมการ 
 4. การประสานหน่วยงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รเอกชนอ่ืน เป็นผูจ้ดัสรร
งบประมาณ และการด าเนินการตามแผนงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาต าบล
สามปี และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ โดยผา่นความเห็นชอบจาก
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันา คณะกรรมการประสานแผนพฒันา และผูว้า่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ 
 หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
  หน่วยงานผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา โดยการก ากบัดูแลของ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัน้ี 

1. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสุขสวสัด์ิ 
2. กองคลงั 
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3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ้ 28 ก าหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 

1. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก  จ  านวน  3  คน 
2. ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก  จ  านวน  2  คน 
3. ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกกนัเอง  จ  านวน  2  คน  
4. ผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก  จ  านวน  2  คน  
โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก

หน่ึงคนท าหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าทีด่ังนี้  

1. ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
2. ก าหนดการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่
นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร  
หว้งเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการควรค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ

โครงการ  ทั้งน้ีควรก าหนดหว้งเวลาในการติดตามและประเมินผลอยา่งนอ้ยโครงการละ 1  คร้ัง  และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง แลว้รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตาม
และประเมินผลต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินน าเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั    อยา่ง
นอ้ยปีละคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุก 
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กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวสัดิ์ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

1.1 ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทาง 
ระบายน ้า 
 
 
 
 

1.2  ระบบสาธารณูปโภค ดา้นแหล่งน ้า ระบบประปา 
 
 
 
 
 
 
1.3  ระบบสาธารณูปโภค ดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 
 
 
1.4 ระบบสาธารณูปโภคดา้นการจดัใหมี้และควบคุม  
      ตลาด 

1.1.1 ก่อสร้างถนน 
1.1.2 ก่อสร้างร่องระบายน ้า 
1.1.3 ก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน ้า 
1.1.4 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 
1.1.5 ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
1.1.6 ปรับปรุง และก่อสร้างสะพาน 
1.2.1 ขดุลอกคลองส่งน ้า 
1.2.2 ก่อสร้างฝายกั้นน ้า 
1.2.3 ก่อสร้างและซ่อมแซมประปาหมู่บา้น 
1.2.4 ขดุลอกหนองน ้า 
1.2.5 ขดุลอกล าหว้ย 
1.2.6 เจาะน ้าบาดาล 
1.2.7 จดัซ้ือถงัเก็บน ้าฝน 
1.3.1 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
1.3.2 ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อใชใ้นการกีฬา 
1.3.3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
1.3.4 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
1.4.1 จดัใหมี้ตลาดกลางในการจ าหน่ายไฟฟ้า 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ 
 
 
 
 
 
 

2.1 ดา้นการเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 
 
 
 

2.2 ดา้นเกษตรอินทรีย  ์
2.3 ดา้นการสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก  
      สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
 
2.4 ดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
 
 
 
2.5 ดา้นการศึกษาในระบบ 

2.1.1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
2.1.2 สนบัสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพ 
2.1.3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
2.2.1 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ 
2.2.2 อบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองเกษตรอินทรีย์ 
2.3.1 เงินสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และผูติ้ด 
         เช้ือภูมิคุม้กนับกพร่อง(HIV) 
2.3.2 จดักิจกรรมผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส 
2.4.1 ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬา 
2.4.2 จดัการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ 
2.4.3 ฝึกอบรมทกัษะกีฬา 
2.4.4 จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์กีฬา 
2.5.1 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
2.5.2  ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2.5.3  จดัซ้ือครุภณัฑศ์ูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2.5.4  จดัซ้ือส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2.5.5  อุดหนุนงบประมาณเพื่อพฒันาดา้นการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ 
 
 
 
 
 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ  
    อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

2.6 ดา้นการศึกษานอกระบบ 
 
 
 

2.7 ดา้นสาธารณสุข 
 
 
3.1 ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกนัสา 
      ธารณะภยั ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั 
 
 
 
 
4.1 เพื่อสร้างจิตส านึก ตระหนกัในการจดัการ  
      ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ 
      ขยะมูลฝอย 

2.6.1 ติดตั้งอินเตอร์เน็ตต าบล  
2.6.2 ติดตั้งเสียงตามสาย 
2.6.3 ก่อสร้างหอ้งสมุดประจ าต าบล 
2.6.4 จดัซ้ือหนงัสือพิมพใ์หก้บัหมู่บา้น 
2.7.1 รณรงคป้์องกนั และระงบัโรคติดต่อ 
2.7.2 รณรงคป้์องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
2.7.3 รณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
3.1.1 ฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่าย พลเรือน 
3.1.2 ฝึกอบรม ผูน้ าชุมชน สมาชิก อบต. และ 
         คณะกรรมการหมู่บา้น 
3.1.3 จดัซ้ือครุภณัฑด์า้นการป้องกนัภยัสาธารณะ 
3.2.4 ปรับปรุงศูนย ์อปพร. 
4.1.1 รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างจิตส านึก 
4.1.2 จดัใหมี้ท่ีฝังกลบขยะ/เตาเผาขยะ 
4.1.3 การตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะ 
4.1.4 จดัซ้ือถงัขยะ 
4.1.5 จดัซ้ือรถขนขยะ 
4.1.6 ขดุคลองรอบป่าสาธารณะ/ท าร้ัวกั้นเขต 
4.1.7 ปลูกป่าทดแทน 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ 
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีต  
    ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการและ
บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิ 
      ปัญญาทอ้งถ่ิน 
6.1 ดา้นอาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
6.2 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและ   
      องคก์ร 

 
 
 

 

5.1.1 จดักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัต่างๆ 
5.1.2  ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นต่างๆ 
6.1.1 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
6.1.2 จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑส์ านกังาน 
6.1.3 ก่อสร้างบา้นพกัพนกังานส่วนต าบล 
6.1.4 จดัซ้ือเตน็ท์ 
6.1.5 ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ อบต.สุขสวสัด์ิ 
6.2.1 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 
6.2.2 โครงการ อบต.ใสสะอาด 
6.2.3  จดัท าวารสารเผยแพร่ 
6.2.4  ส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม สัมมนา 
6.2.5  ส่งบุคลากรเขา้ศึกษาต่อ 
6.2.6  ทศันศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
6.2.7 ปรับปรุงอตัราบุคลากรใหมี้สัดส่วนรายจ่ายเป็น 
เงินเดือนไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินรายได ้
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการและ
บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการของ 
      องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
6.4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
6.5 การจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วน  
      ต าบล 

 
 

6.3.1 โครงการจดัท าวารสารเผยแพร่ 
6.3.2 โครงการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน
ประจ าปี 
6.3.3  จดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
6.4.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน 
          กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
6.4.2  จดัประชุมประชาคมหมู่บา้น 
6.5.1  จดัระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
6.5.2  ประชาสัมพนัธ์การช าระภาษี 
6.5.3  จดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
6.5.4 โครงการประชาชนร่วมใจช าระภาษีเพื่อพฒันา 
          ทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
          

 


