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ค าน า 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.  2564  ขึ้น    โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษประจ าปีงบประมาณนั้น   เป็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้
ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  เป็นเครื่องมือในการบริหาร  เร่งรัด  ก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ  ให้เป็นไปอย่างเป็นเอกภาพ สอดคล้องกัน สามารถบูรณาการ 
ประสานแผน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ฉบับนี้ ได้รวบรวมสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตงาน / โครงการ / กิจกรรมหลักที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ด าเนินงาน
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไว้ทั้งหมด ประกอบด้วยหัวข้อหลักที่ส าคัญ  2  ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 บทน า  เพ่ือให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์  ขั้นตอนการจัดท าและประโยชน์ของแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ศรีสะเกษ ส่วนที่ 2 เป็นสาระส าคัญของแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบด้วย จ านวน 5  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในพ้ืนทีท่้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  คาดหมายว่าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้  จะอ านวยประโยชน์ให้กับผู้บริหารส่วนราชการและ
ข้าราชการ / พนักงานจ้าง / ลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้
เป็นอย่างด ี
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1.1 บทน า  
 

         แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานในลักษณะการประสานบูรณาการงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นโดยมีการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการ  
ด าเนินงานซึ่งท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล  โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
           1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ  (Action  Plan) 
           2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
           3. แสดงถึงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
           4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ที่ด าเนินการตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

1.3   ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27  ดังนี้ 

 ข้อ 26 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยให้มีขั้นตอนการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 ส่วนที่  1  บทน า 



2 
  
1.4   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 

           1.  เป็นการแปลงนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงและผู้บริหารท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้ปรากฏผล
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
           2.  แผนการด าเนินงานได้รวบรวมสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก   
ที่จะด าเนินการ  สถานที่ด าเนินงานและวงเงินงบประมาณท่ีได้จัดสรรตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนราชการต่างๆ  ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนด 

           3.  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน ควบคุมการด าเนินงานและติดตามด าเนินงาน/
ประเมินผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร/์ดา้น/แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
    1.1 ด้านบริหารทั่วไป
         1.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20 3.48 10,000,000 0.61 ส านักการช่าง
    1.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม
         1.2.1 แผนงานสาธารณสุข 6 1.04 327,693,000 19.92 ส านักปลัดฯ
         1.2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 1.39 1,360,000 0.08 ส านักปลัดฯ
         1.2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 2.43 7,370,000 0.45 ส านักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ,กองแผนฯ
         1.2.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 19 3.30 29,649,000 1.80 ส านักปลัดฯ,กองการศึกษาฯ

รวม 67 11.65 376,072,000 22.86
2. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม
         2.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 222 38.61 216,382,500 13.15 ส านักการช่าง, ส านักปลัดฯ
    2.2 ด้านการเศรษฐกิจ
         2.2.2 แผนงานการเกษตร 1 0.17 350,000 0.02 ส านักการช่าง

รวม 223 38.78 216,732,500 13.17

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด  01 
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นการบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพันธ์ เพื่อเปน็ค่ากอ่สร้างปา้ยประชาสัมพันธ์ 400,000 เขตพื้นที่จังหวัด ส านกัการช่าง
ยาว 10.00 เมตร กว้าง 4.90 เมตร สูง 12.30 เมตร ยาว 10.00 เมตร กว้าง 4.90 เมตร  ศรีสะเกษ

สูง 12.30 เมตร รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่ อบจ.ศก.ก าหนด

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 



ยุทธศาสตร/์ดา้น/แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

3. ยุทธศาสตร ์การส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวและการพาณชิย์ การค้าชายแดน
    3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม
         3.1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ 6 1.04 2,350,000 0.14 ส านักปลัดฯ
    3.2 ด้านการเศรษฐกิจ
         3.2.1 แผนงานการพาณิชย์ 5 0.87 442,700 0.03 ส านักปลัดฯ

รวม 11 1.91 2,792,700 0.17

4. ยุทธศาสตร ์การจัดการศึกษาทอ้งถ่ิน
    4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม
         4.1.1 แผนงานการศึกษา 70 12.17 736,561,700 44.78 กองการศึกษาฯ
         4.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 0.70 2,400,000 0.15 ส านักการช่าง, กองการศึกษา ฯ

รวม 74 12.87 738,961,700 44.93

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด  01 

4



ยุทธศาสตร/์ดา้น/แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเปน็รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

5. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาองค์กร
    5.1 ด้านบริหารทั่วไป
         5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 95 16.52 170,846,530 10.39 ส านักปลัด,กองกิจการสภาฯ,กองแผนฯ,

ส านักการคลัง,กองการเจ้าหน้าที,่หน่วยตรวจสอบ
         5.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.17 500,000 0.03 ส านักการช่าง
    5.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม
         5.2.1 แผนงานการศึกษา 25 4.35 29,119,200 1.77 กองการศึกษา ฯ
         5.2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.17 400,000 0.03 ส านักการช่าง
         5.2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 0.51 6,350,000 0.39 ส านักปลัดฯ , กองแผนฯ
    5.3 ด้านการเศรษฐกิจ
         5.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 56 9.52 59,566,240 3.62 ส านัการช่าง
         5.2.2 แผนงานการเกษตร 1 0.17 200,000 0.01 ส านักปลัดฯ,ส านักการช่าง
    5.4 ด้านการด าเนินการอื่น 
         5.4.1 แผนงานงบกลาง 18 3.13 43,333,530 2.63 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ, ส านักการคลัง,

กองการศึกษาฯ, กองการเจ้าหน้าที่
รวม 200 34.78 310,315,500 18.87

รวมทั้งสิ้น 575 100.00 1,644,874,400 100.00

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด  01 
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นมะหลัด หมู่ที่ 6,7,8 ส านกัการช่าง
ส่องสว่างแบบ Sola Cell บา้นมะหลัด หมู่ที่ 6,7,8      แบบ Sola Cell ต าบลแต้-บา้นปะอาว หมู่ที่ 1
ต าบลแต้ - บา้นปะอาว หมู่ที่ 1 ต าบลปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภออทุมุพรพสัิย
อ าเภออทุมุพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

2 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นหนองหวา้ หมู่ทื่ 5 ต าบลหวัช้าง- ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 5 แบบ Sola Cell สามแยกหนา้โรงเรียนบา้นเหง่ียง
ต าบลหวัช้าง - สามแยกหนา้โรงเรียนบา้นเหง่ียง กะจ๊ะ บา้นกะจ๊ะ หมู่ที่ 7
กะจ๊ะ บา้นกะจ๊ะ หมู่ที่ 7 ต าบลโคกหล่าม ต าบลโคกหล่าม อ.อทุทุพรพสัิย
อ าเภออทุมุพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

3 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 ถนนทางหลวงแผ่นดิน ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell ถนนทางหลวงแผ่นดิน แบบ Sola Cell หมายเลข 226- บา้รหนองกโิล
หมายเลข 226 - บา้นหนองกโิล หมู่ที่ 2 ต าบล หมู่ที่ 2 ต าบลหนองครก
หนองครก อ าเภอเมอืง จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมอืง จังหวัดศรีสะเกษ

4 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 ถนนทางหลวงแผ่นดิน ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell ถนนทางหลวงแผ่นดิน แบบ Sola Cell หมายเลข 226-บา้นหนองสาด
หมายเลข 226 - บา้นหนองสาด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองครก
ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืง จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมอืง จังหวัดศฯรีสะเกษ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

5 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นกระแชง หมู่ที่ 1,2 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นกระแชง หมู่ที่ 1,2 แบบ Sola Cell ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ - 
ต าบลกระแชง อ าเภอกนัทรลักษ ์- บา้นกดุนาแกว้ บา้นกดุนาแกว้ หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3 ต าบลภฝู้าย อ าเภอขุนหาญ ต าบลภฝู้าย อ าเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

6 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นแข้ หมู่ที่ 1 ต าบลแข-้ ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นแข้ หมู่ที่ 1 แบบ Sola Cell องค์การบริหารส่วนต าบลแข้
ต าบลแข้ - องค์การบริหารส่วนต าบลแข้ อ าเภออทุมุพรพสัิย
อ าเภออทุมุพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

7 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นคอก หมู่ที่ 1 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นคอก หมู่ที่ 1 แบบ Sola Cell ต าบลไพรบงึ-บา้นดินแดง
ต าบลไพรบงึ - บา้นดินแดง หมู่ที่ 5 ต าบลดินแดง หมู่ที่ 5 ต าบลดินแดง
อ าเภอไพรบงึ จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอไพรบงึ จังหวัดศรีสะเกษ

8 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แบบ 500,000 บา้นนดอนเรือ(บา้นบากเรือ) ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นดอนเรือ แบบ Sola Cell หมู่ที่ 7 ต าบลเมอืงคง
(บา้นบากเรือ) หมู่ที่ 7 ต าบลเมอืงคง อ าเภอราษไีศล-บา้นคลีกล้ิง
อ าเภอราษไีศล - บา้นคลีกล้ิง หมู่ที่ 1 ต าบลคลีกล้ิง หมู่ที1่ ต าบลคลีกล้ิง
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

7



1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

9 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แบบ 500,000 บา้นทางหลวงหมายเลข 226 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นทางหลวงหมายเลข แบบ Sola Cell ศรีสะเกษ-สุรินทร์-บา้นเพยีนาม
226 ศรีสะเกษ - สุรินทร์ - บา้นเพยีนาม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองไผ่
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืง จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมอืง จังหวัดศรีสะเกษ

10 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แบบ 500,000 บา้นทา่โพธิ ์หมู่ที่ 2 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นทา่โพธิ ์หมู่ที่ 2 แบบ Sola Cell ต าบลเมอืงคง-บา้นหว้าน 
ต าบลเมอืงคง - บา้นหว้าน หมู่ที่ 1 ต าบลหว้านค า หมู่ที่ 1 ต าบลหว้านค า
อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ

11 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2 แบบ Sola Cell ต าบลโนนส าราญ-บา้นหนองหนิ
ต าบลโนนส าราญ - บา้นหนองหนิ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ต าบลสวนกล้วย
ต าบลสวนกล้วย อ าเภอกนัทรลักษ ์จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ

12 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นแทรง หมู่ที่ 1 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นแทรง หมู่ที่ 1 แบบ Sola Cell  ต าบลหว้ยส าราญ-บา้นภมูศิาลา
ต าบลหว้ยส าราญ - บา้นภมูศิาลา หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 ต าบลโคกเพชร
ต าบลโคกเพชร อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

13 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นนารุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นนารุ่งเรือง หมู่ที่ 7 แบบ Sola Cell ต าบลขนนุ-บา้นกดุเสลา
ต าบลขนนุ - บา้นกดุเสลา หมู่ที่ 3 ต าบลกดุเสลา หมู่ที่ 3 ต าบลกดุเสลา
อ าเภอกนัทรลักษ ์จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ

14 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ทื่ 7 ส านกัการช่าง
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นโนนสมบรูณ์ แบบ Sola Cell ต าบลเส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ-
หมู่ที่ 7 ต าบลเส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ - บา้น บา้นเกษตรสมบรูณ์ หมู่ที่ 7
เกษตรสมบรูณ์  หมู่ที่ 9 ต าบลเขิน หมู่ที่ 9 ต าบลเขิน
อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ

15 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นโนนส าราญ หมู่ที่ 1 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นโนนส าราญ หมู่ที่ 1 Sola Cell บา้นโนนส าราญ หมู่ที่ 1แบบ Sola Cell ต าบลโนนส าราญ-บา้นนาขนวน
ต าบลโนนส าราญ - บา้นนาขนวน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 ต าบลขนนุ
ต าบลขนนุ อ าเภอกนัทรลักษ ์จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอกนัทรลักษ ์จังหวัดศรีสะเกษ

16 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นภมูศิาลา หมู่ที่ 1 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นภมูศิาลา หมู่ที่ 1  แบบ Sola Cell ต าบลโคกเพชร-บา้นประปนุ
ต าบลโคกเพชร - บา้นประปนุ  หมู่ที่ 7 หมู่ทื่ 7 ต าบลหวัเสือ
ต าบลหวัเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

17 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นสลับ หมู่ที่ 6 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นสลับ หมู่ที่ 6 แบบ Sola Cell ต าบลสระเยาว์-บา้นเส่ืองข้าว
ต าบลสระเยาว์ - บา้นเส่ืองข้าว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ต าบลเส่ืองข้าว
ต าบลเส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

18 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นแสนแกว้ หมู่ที่ 3 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นแสนแกว้ หมู่ที่ 3 แบบ Sola Cell ต าบลหนองหม ี- บา้นหนองคูไซ
ต าบลหนองหม ี- บา้นหนองคูไซ หมู่ที่ 1 หมู่ทื่ 1 บา้นสร้างปี่ หมู่ที่ 2
บา้นสร้างปี่ หมู่ที่ 2 ต าบลสร้างปี่ ต าบลสร้างปี่ อ าเภอราษไีศล
อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

19 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นหนองสาด หมู่ที่ 4 ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นหนองสาด หมู่ที่ 4 แบบ Sola Cell ต าบลหนองครก - แยกถนน
ต าบลหนองครก - แยกถนนทางเข้าศูนย์ก าจัดขยะ ทางเข้าศูนย์ก าจัดขยะมลูฝอย
มลูฝอย อ าเภอเมอืง จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมอืง จังหวัดศรีสะเกษ

20 งานอ านวยความปลอดภยัจุดเส่ียงโดยติดต้ังไฟฟา้ ด าเนนิการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 500,000 บา้นอะลาง หมู่ที่ 5 ต าบลแข้ ส านกัการช่าง
ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บา้นอะลาง หมู่ที่ 5 แบบ Sola Cell - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นอะลาง
ต าบลแข้ - ศูนยพฒันาเด็กเล็กบา้นอะลาง อ าเภออทุมุพรพสัิย 
 อ าเภออทุมุพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานสาธารณสขุ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าปว่ยการส าหรับอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าปว่ยการส าหรับ 326,508,000 อาสาสมคัรสาธารณสุข ส านกัปลัดฯ
หมู่บา้น (เงินอดุหนนุสนบัสนนุการด าเนนิงาน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ประจ าหมู่บา้นในเขตพื้นที่
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น) จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 27,209 คนๆ จังหวัดศรีสะเกษ

ละ 1,000 บาท/เดือน 
2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปอ้งกนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 500,000 เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ส านกัปลัดฯ

และควบคุมโรคต่าง ๆ ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์ปอ้งกนัและควบคุมโรคต่างๆ
ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เปน็การประชา
สัมพนัธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัโรคต่างๆ
ใหแ้กป่ระชาชนในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
เช่น โรคอบุติัใหม ่โรคไข้เลือดออก
โรคอจุจาระร่วง โรคพยาธิ โรคไข้หวัดนก
โรคมาลาเรีย และโรคระบาดอื่นๆโดย
จัดกจิกรรมรณรงค์ จัดนทิรรศการจัดท า
แผ่นพบั สต๊ิกเกอร์ โปสเตอร์ ฯลฯ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานสาธารณสขุ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และจัดกจิกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 100,000 เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ส านกัปลัดฯ
ลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ เพื่อสนบัสนนุงาน รณรงค์และจัดกจิกรรมลดปจัจัยเส่ียง
เทศกาลปใีหมส่ี่เผ่าไทย "ศรีสะเกษปลอดเหล้า ด้านสุขภาพ เพื่อสนบัสนนุงานเทศกาล
ปลอดบหุร่ี" ประจ าป ี2564 ปใีหมส่ี่เผ่าไทย “ศรีสะเกษ ปลอดเหล้า 

ปลอดบหุร่ี” ประจ าป ี2564 เปน็การ
สนบัสนนุและรณรงค์ เชิญชวนประชาชน
ในบริเวณงานเทศกาลปใีหมส่ี่เผ่าไทย
ศรีสะเกษเปน็งานเทศกาลปใีหมท่ี่
ปลอดเหล้า ปลอดบหุร่ี

4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการสร้างภมูคุ้ิมกนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 85,000 เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ส านกัปลัดฯ
Generation Z และรณรงค์เพื่อการไมสู่บบหุร่ี อบรมการสร้างภมูคุ้ิมกนั Generation Z 

และรณรงค์เพื่อการไมสู่บบหุร่ี 
เปน็การปอ้งกนัและลดจ านวนนกัสูบ
หนา้ใหมใ่นเด็กและเยาวชน และใหม้ี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพและรู้ถึงพษิภยั
ของบหุร่ีและรณรงค์ตามค าขวัญของ
กรมอนามยัโลก เนื่องในวันงดสูบ
บหุร่ีโลก ประจ าป ี2564
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานสาธารณสขุ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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ย.

ธ.ค
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ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมรณรงค์และปอ้งกนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 100,000 เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ส านกัปลัดฯ
โรคพษิสุนขับา้ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าป ี2564 อบรมรณรงค์และปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้  

ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ โดยการจัด

อบรมใหค้วามรู้ในการปอ้งกนัโรคพษิ

สุนขับา้ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 400,000 อาสาสมคัรสาธารณสุข ส านกัปลัดฯ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) อบรมเพื่อพฒันาศักยภาพอาสาสมคัร ประจ าหมู่บา้นในเขตพื้นที่

จังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)  จังหวัดศรีสะเกษ

ภายในจังหวัดศรีสะเกษ เปน็การส่งเสริม

ให ้อสม.ได้รับรู้ในการดูแลสุขภาพและ
การปอ้งกนัโรคภยัไข้เจ็บขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหม้สุีขภาพพลานามยัที่พงึประสงค์
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม  แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด 150,000 ประชาชนหญิงในพื้นที่ ส านกัปลัดฯ
สตรีสากลจังหวัดศรีสะเกษ กจิกรรมเนื่องในวันสตรีสากล จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เปน็การส่งเสริมใหท้กุภาคส่วนได้ตระหนกั
ถึงความส าคัญของวันสตรีสากล ยกย่อง
เชิดชูเกยีรติแกอ่งค์กรสตรีสตรีที่มผีลงาน
ดีเด่นด้านการพฒันาศักยภาพสตรี

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกจิกรรม เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจดักจิกรรม 150,000 ผู้พกิารในพื้นที่ ส านกัปลัดฯ
วันคนพกิารสากล จังหวัดศรีสะเกษ วันคนพกิารสากล จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมกบัหนว่ยงานองค์กรภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เปดิโอกาสใหค้นพกิารได้แสดง
ศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ-
ประโยชนต่์าง ๆ ในสังคม

3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกจิกรรมวันผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจดักจิกรรม 100,000 ผู้สูงอายุในพื้นที่ ส านกัปลัดฯ
แหง่ชาติ จังหวัดศรีสะเกษ วันผู้สูงอายุแหง่ชาติ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมกบัหนว่ยงาน/องค์กรภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เปน็การส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ
ได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
รณรงค์ใหสั้งคมได้ตระหนกัถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของผู้สูงอายุ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม  แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 100,000 ผู้สูงอายุในพื้นที่ ส านกัปลัดฯ
ผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ พฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ใหผู้้สูงอายุได้รับความรู้ทกัษะในการดูแล
สุขภาพของตนเองและสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ตามความเหมาะสมดูแลสุขภาพ
ของตนเองและสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ตามความเหมาะสม

5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ดูแล 400,000 ผู้สูงอายุในพื้นที่ ส านกัปลัดฯ
ในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ ผู้สูงอายุในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เปน็การใหค้วามรู้ความเข้าใจในการดูแล
ผู้สูงอายุที่เจ็บปว่ยเร้ือรัง ส าหรับผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 160,000 ผู้สูงอายุในพื้นที่ ส านกัปลัดฯ
ดอกไมจ้ันทนแ์ละของช าร่วย ใหก้บัผู้สูงอายุภายใน ส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไมจ้ันทน์ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ  และของช าร่วยใหก้บัผู้สูงอายุภายใน  

จ.ศรีสะเกษ ใหม้ทีกัษะด้าน อาชีพ และ
เปน็การสร้างโอกาสในการมงีานท าและ
สร้างรายได้ใหก้บัตนเองและครอบครัว
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม  แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

7 โครงการอบรมเสริมพลังครอบครัว ล้อมร้ัวด้วยรัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 100,000 เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ส านกัปลัดฯ
ใส่ใจพอ่แมว่ัยรุ่น เสริมพลังครอบครัว ล้อมร้ัวด้วยรักใส่ใจ จังหวัดศรีสะเกษ

พอ่แมว่ัยรุ่น ใหก้บัเด็กเยาวชน และ
ผู้ปกครอง ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 200,000 เยาวชนและ ส านกัปลัดฯ
และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ให้ความรู้ และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ประชาชนหญิงในพื้นที่
และบคุคลในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ สตรี และบคุคลในครอบครัว จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เปน็การใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกั
ใหบ้คุคลในครอบครัว ผู้น าชุมชนทอ้งถิ่น 
และผู้น ากลุ่มต่างๆ มส่ีวนร่วมในการปอ้งกนั
แกไ้ขปญัหาและสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าใช้จ่ายโครงการบรูณาการร่วมมอืฝึกอบรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการบรูณา 200,000 ชุมชนและ อปท. ส านกัปลัดฯ
การสร้างอาชีพชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ การร่วมมอืฝึกอบรมการสร้างอาชีพ ในเขตพื้นที่จังหวัด

ชุมชน จ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและ ศรีสะเกษ
พฒันาอาชีพประชาชน เยาวชนกลุ่มเส่ียง

ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกบั

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง พฒันาศูนย์เรียนรู้ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ          350,000 ประชาชน ส านกัปลัดฯ
ตามศาสตร์พระราชา ปรับปรุง พฒันาศูนย์การเรียนรู้ตาม ในเขตพื้นที่จังหวัด

ศาสตร์พระราชา เช่น ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ศรีสะเกษ
และหล่อล่ืน ค่าวัสดุการเกษตร 
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และศึกษาดูงาน ค่าใช่จ่ายเพื่อใหไ้ด้มา
ซ่ึงบริการที่จ าเปน็ต่อการด าเนนิงาน
ของศาสตร์พระราชา

3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มทกัษะด้านอาชีพแกเ่ด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 240,000 ประชาชน ส านกัปลัดฯ
เยาวชน ครอบครัวยากจนที่ไมไ่ด้เรียนต่อหลังจบ เพิ่มทกัษะด้านอาชีพแกเ่ด็กเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัด
การศึกษาภาคบงัคับ จังหวัดศรีสะเกษ ครอบครัวยากจนที่ไมไ่ด้เรียนต่อหลัง ศรีสะเกษ

จบการศึกษาภาคบงัคับ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมตามหลักปรัชญา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 150,000 ชุมชนและอปท. ส านกัปลัดฯ
เศรษฐกจิพอเพยีง ระดับครัวเรือน ชุมชน และ ส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ ในเขตพื้นที่
อปท.จังหวัดศรีสะเกษ พอเพยีงระดับครัวเรือน ชุมชนและอปท. จังหวัดศรีสะเกษ

0.ศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและยกย่อง
ภาคประชาชน ภาคเกษตร และภาครัฐ
ที่น าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและ
การด าเนนิชีวิตประสบผลส าเร็จ
อย่างเปน็รูปธรรม

5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 150,000 ประชาชนในเขตพื้นที่ กองกจิการสภาฯ
กจิกรรมออกหนว่ยบริการจังหวัดเคล่ือนที่ บรูณาการร่วมกบัจังหวัด และ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ  ส่วนราชการในจังหวัด อ าเภอเพื่อ

ออกหนว่ยบริการจังหวัดเคล่ือนที่ 
เพื่อใหบ้ริการประชาชนในด้านต่าง ๆ 
ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการพฒันารับ
ทราบข้อมลูปญัหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพฒันาการออกแบบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 200,000 ประชาชนในเขตพื้นที่ ส านกัปลัดฯ
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ OTOP จังหวัด อบรมพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ และบรรจุภณัฑ์ OTOP จ.ศรีสะเกษ 

เปน็การอบรมใหค้วามรู้ทกัษะในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์
ขั้นพื้นฐาน

7 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนอาสา อบรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตยฯ ใหก้บั 150,000 เยาวชนในเขตพื้นที่ กองกจิการสภาฯ
ประชาธิปไตยเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาฯ จ านวน จังหวัดศรีสะเกษ

250 คน เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกบัประชา-
ธิปไตยสิทธิหนา้ที่ ความเสมอภาค
ทางสังคม

8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย อบรมส่งเสริมประชาธิปไตย ใหเ้ยาวชน 150,000 ประชาชนในเขตพื้นที่ กองกจิการสภาฯ
หลักสูตร "ต้นกล้าประชาธิปไตย แนวคิด นกัเรียน นกัศึกษาฯ จ านวน 250 คน จังหวัดศรีสะเกษ
เศรษฐกจิพอเพยีง" ใหม้คีวามรู้เกี่ยวกบัการปกครอง

ในระบอบประธาธิปไตย
9 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมพลเมอืงดี อบรมส่งเสริมพลเมอืงดีมจีิตอาสาฯ 150,000 ประชาชนในเขตพื้นที่ กองกจิการสภาฯ

มจีิตอาสาร่วมพฒันาทอ้งถิ่น เพื่อใหก้ลุ่มผู้น า องค์กร ชุมชนฯลฯ จังหวัดศรีสะเกษ
จ านวน 250 คน  มคีวามเข้าใจวิถี
ประชาธิไตย และวัฒนธรรมอนัดี
ทางการเมอืง

19



1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมพฒันาศักยภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 200,000 ประชาชนในพื้นที่ ส านกัปลัดฯ
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อบรมส่งเสริมพฒันาศักยภาพ จังหวัดศรีสะเกษ 
หลักสูตร การปกัผ้าพื้นเมอืง กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

หลักสูตร การปกัผ้าพื้นเมอืง เปน็การ
จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ
ใหไ้ด้รับความรู้ ทกัษะ ผีมอืและ
โอกาสมงีานท า

11 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมพฒันาศักยภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 200,000 ศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกนั ส านกัปลัดฯ
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อบรมส่งเสริมพฒันาศักยภาพ และปราบปรามยาเสพติด
หลักสูตร การถักโครเชต์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

หลักสูตร การถักโครเชต์ขั้นพื้นฐาน
เปน็การจัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพฒันา
กลุ่มอาชีพใหไ้ด้รับความรู้ ทกัษะ
ผีมอืและโอกาสมงีานท า

12 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 200,000 เรือนจ าจังหวัดศรีสะเกษ ส านกัปลัดฯ
เพื่อคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดศรีสะเกษ อบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม เรือนจ าอ าเภอกนัทรลักษ์

จ.ศรีสะเกษ เปน็การอบรมอาชีพ ใหก้บั จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้กระท าผิดที่อยู่ระหว่างต้องขังใหม้ี
อาชีพเสริมเมื่อพน้โทษแล้วสามารถ
ประกอบสัมมาอาชีพได้
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1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

13 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสนบัสนนุความรู้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 5,000,000 ประชาชนในพื้นที่ กองแผนฯ
ด้านกระบวนการแผนชุมชุนในการสร้างความ อบรมสนบัสนนุความรู้ด้านกระบวนการ จังหวัดศรีสะเกษ 
เข้มแข็งใหชุ้มชน แผนชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชน เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชนการพฒันา
ผู้น าชุมชนการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
และสนบัสนนุการขับเคล่ือนแผนชุมชน
แบบบรูณาการเพื่อน าข้อมลูมาจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

14 อดุหนนุที่ท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุตามโครงการ 30,000 ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ส านกัปลัดฯ
(โครงการปอ้งกนัเฝ้าระวังและแกไ้ขปญัหา ปอ้งกนัเฝ้าระวังและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าป ีพ.ศ. 2564ของ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าป ีพ.ศ. 2564 
ศูนย์อ านวยการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด ของศูนย์อ านวยการปอ้งกนัและปราบ
(ศอ.ปส.จ.ศก.) ปรามยาเสพติดจงัหวดัศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก)
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬาและ เพือ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 200,000 เพือ่สนับสนุนเทศกาล ส านักปลัดฯ
นันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษคัพ ส่ีเผ่าไทย แข่งขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการ ปีใหม่ไทย ศาลากลาง
ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษคัพ สนับสนุนเทศกาล จังหวดัศรีสะเกษ

ปีใหม่ส่ีเผาไทยศรีสะเกษ ประจ าป2ี564 
เป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชน
ทัว่ไป ได้มีเวที/สถานทีแ่ข่งขันกีฬา
และนันทนาการ เพือ่สนับสนุนเทศกาล
ปีใหม่ส่ีเผ่าไทยตลอดจนเป็นการส่งเสริม
การท่องเทีย่วของจังหวดัศรีสะเกษ  ฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน วิ่งปัน่ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 100,000 ประชาชนในเขตอ าเภอ ส านักปลัดฯ
มินิมาราธอนรับฤดูกาลดอกฝ้ายบาน วิ่งปัน่ มินิมาราธอนรับฤดูดอกฝ้ายบาน ขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ
ประจ าปี 2564 ในเขตต าบลภูฝ้าย อ าเภอขุนหาญ และพืน้ทีท่ใกล้เคียง

จังหวดัศรีสะเกษ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีพลานามัย ทีส่มบูรณ์แข็งแรง
และเผยแพร่ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเทีย่ว
ปราสาทภูฝ้าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  
เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าอาหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการค่าโล่รางวลัและ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ฯลฯ

โครงการ
พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.โครงการ

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่น เพือ่ให้เด็กได้ใช้เวลาวา่งในช่วงปิดภาคเรียน 150,000 อาคารพลศึกษาวสีมหมาย ส านักปลัดฯ
กีฬาแก่เด็กเยาวชน ภาคฤดูร้อน "กีฬาเพือ่ลูกรัก" ฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ อบจ.ศรีสะเกษ

ทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องค่าใช้จา่ยกจิกรรม เช่น ค่าวทิยากร  
ค่าผู้ฝึกสอนค่าอุปกรณ์การอบรม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ
และจิตใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 100,000 สนามกีฬาองค์การบริหาร ส านักปลัดฯ
7 คน “อบจ.ศรีสะเกษ จูเนียร์คัพ” 7 คน โดยการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชน ส่วนจังหวดัศรีสะเกษ

ทัว่ไปได้มีเวที/กิจกรรมโดยใช้กีฬาเพือ่เป็น อบจ.ศรีสะเกษ
การส่งเสริมการออกก าลังกาย
 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการจัด

กจิกรรม เช่น ค่าอกุรณ์การแขง่ขนั ค่าเบีย้เล้ียง

 ค่าอาหาร ค่าโล่รางวลั ค่าตอบแทนกรรมการ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.โครงการ

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา นันทนาการ เพือ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา  500,000 สนามกีฬา/สถานศึกษา ส านักปลัดฯ
รู้รักสามัคคี ของประชาชนในท้องถิ่น นันทนาการ รู้รักสามัคคีของประชาชน อ าเภอปรางค์กู่
 อ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ ในท้องถิ่น อ าเภอปรางค์กู่ จังหวดั จังหวดัศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ โดยการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬานันทนาการ เป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ประชาชน
ทัว่ไปได้ออกก าลังกายใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

6 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก 5,000,000 นักเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวดั  จังหวดัศรีสะเกษ
ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ระดับประเทศ 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลดอกล าดวนบาน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 4,400,000 สวนสมเด็จศรีนครินทร์ กองการศึกษาฯ
สืบสานประเพณีส่ีเผ่าไทศรีสะเกษ เทศกาลดอกล าดวนบานสืบสานประ จังหวดัศรีสะเกษ
ประจ าปีพ.ศ. 2564 เพณีส่ีเผ่าไทศรีสะเกษ ประจ าปี พ.ศ. 2564
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.โครงการ

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 150,000 นักเรียน เยาวชน และ กองการศึกษาฯ
ผู้น าทางศาสนพิธ ีประจ าปีงบประมาณ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าทางศาสน ประชาชนทัว่ไป
พ.ศ. 2564 พิธ ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในจังหวดัศรีสะเกษ

9 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามรอยอารยธรรม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000 ประชาชนในพืน้ที่ กองการศึกษาฯ
ชนส่ีเผ่าไทศรีสะเกษ ตามรอยอารยธรรมชนส่ีเผ่าไทศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 และพืน้ทีใ่กล้เคียง
10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 35,000 ประชาชน กองการศึกษาฯ

สงกรานต์ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์   ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ
ประจ าปี พ.ศ. 2564

11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนาและศิลปวฒันธรรม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 150,000 ประชาชน กองการศึกษาฯ
ศาสนาและสนับสนุนศิลปวฒันธรรม ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอื่นๆทีส่ าคัญ
ในจังหวดัศรีสะเกษ

12 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบุญข้าวจี่ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 300,000 ประชาชนในเขตพืน้ที ่ ส านักปลัดฯ
มหรรศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดี          อ.โพธิศ์รีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

โพธิ์ศรีสุวรรณ ประจ าปี 2564 และพืน้ทีใ่กล้เคียง
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค. พ.
ย

ธ.ค
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ม.
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ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.โครงการ

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา (เงินอุดหนุน เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง 1,860,000 อาคารพลศึกษาวสีมหมาย/ ส านักปลัดฯ
สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา) เพือ่จ่ายเป็นค่า รักษา สนามกีฬาระดับจังหวดัทีอ่งค์การ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์
ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา สนามกีฬาระดับ บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษรับโอน อบจ.ศรีสะเกษ
จังหวดัทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษรับโอน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย 
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

14 ค่าวสัดุกีฬา เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬาขององค์การ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬาขององค์การ 50,000 อาคารพลศึกษาวสีมหมาย/ ส านักปลัดฯ
บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ เพือ่ให้บริการแก่เด็ก บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ เพือ่ให้ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์
เยาวชนและประชาชนทัว่ไป บริการแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ไป อบจ.ศรีสะเกษ

15 ค่าพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามกีฬา เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามกีฬา 24,000 อาคารพลศึกษาวสีมหมาย/ ส านักปลัดฯ
(เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา) ระดับจังหวดัทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์

รับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย อบจ.ศรีสะเกษ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562

16 ค่าไฟฟ้า เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในการบริหารสนาม เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในการบริหาร 1,200,000 อาคารพลศึกษาวสีมหมาย/ ส านักปลัดฯ
กีฬาระดับจังหวดัทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวดั สนามกีฬาระดับจังหวดัทีอ่งค์การ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์
ศรีสะเกษรับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ รับโอน อบจ.ศรีสะเกษ

จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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ค.
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พ.
ค.

ม.ิ
ย.
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ค. ก.
ย.โครงการ

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

17 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาในการบริหาร 200,000 อาคารพลศึกษาวสีมหมาย/ ส านักปลัดฯ
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา สนามกีฬาระดับจังหวดัทีอ่งค์การ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์
ระดับจังหวดั) บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษรับโอน อบจ.ศรีสะเกษ

จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
18 อุดหนุนส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงาน 200,000 ส านักงานเขตพืน้ที่ กองการศึกษาฯ

ศรีสะเกษเขต 4 เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงาน เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา การศึกษาประถมศึกษา
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ เขต 4  โครงการ การแข่งขัน ศรีสะเกษ เขต 4
โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปีการศึกษา กีฬานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563      
2563 "จตุรมิตรเกมส์ คร้ังที ่12" “จตุรมิตรเกมส์ คร้ังที ่12”

19 อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวดัศรีสะเกษ เพือ่จ่าย เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา 15,000,000 สมาคมกีฬาแห่งจังหวดั ส านักปลัดฯ
เป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวดัศรีสะเกษ แห่งจังหวดัศรีสะเกษ ตามโครงการ ศรีสะเกษ
ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที ่47 จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที ่47 
"ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการ “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ คร้ังที ่37 "นครล าดวนเกมส์" คนพิการแห่งชาติ คร้ังที ่37 

“นครล าดวนเกมส์”
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,087,000 บ้านน้ าเกล้ียง หมู่ที ่1 ส านักการช่าง
สายทางบ้านน้ าเกล้ียง  หมู่ที ่1  ต าบลน้ าเกล้ียง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   ต าบลน้ าเกล้ียง อ าเภอน้ าเกล้ียง –
อ าเภอน้ าเกล้ียง – สะพานห้วยขะยูง ต าบลโพธิ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  618.00 เมตร สะพานห้วยขะยูง ต าบลโพธิ์
อ าเภอโนนคูณ  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 3,708.00 ตารางเมตร อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,774,000 บ้านหนองรัง หมู่ที ่4 ส านักการช่าง
สายทางบ้านหนองรัง หมู่ที ่4 ต าบลพยุห์ อ าเภอพยุห์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร ต าบลพยุห์ อ าเภอพยุห์ –
 – บ้านหางวา่ว หมู่ที ่4 ต าบลทุม่ อ าเภอเมือง ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร บ้านหางวา่ว หมู่ที ่4
จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 745.00 เมตร  ต าบลทุม่ อ าเภอเมือง

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,980.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านโนนส าโรงเหนือ  หมู่ที ่10 ส านักการช่าง
สายทางบ้านโนนส าโรงเหนือ  หมู่ที่ 10 (คุ้มแข้วข้าง) – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (คุ้มแข้วข้าง) – บ้านดอนเขียว
บ้านดอนเขียว หมู่ที่ 6 ต าบลท่าคล้อ อ าเภอเบญจลักษ์ ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที ่6 ต าบลท่าคล้อ
จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 171.00 เมตร อ าเภอเบญจลักษ์  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  855.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ทางหลวงหมายเลข 220 – ส านักการช่าง
สายทางทางหลวงหมายเลข 220 – บ้านทางสาย ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านทางสาย (ร่องไฮ) 
(ร่องไฮ) หมู่ที ่1 – อ่างเก็บน้ าห้วยคล้า ต าบลทุง่สวา่ง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  221.00 เมตร  หมู่ที ่1 – อ่างเก็บน้ าห้วยคล้า
อ าเภอวงัหิน  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  884.00 ตารางเมตร ต าบลทุง่สวา่ง  อ าเภอวงัหิน

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านขาม หมู่ที ่1 ส านักการช่าง
สายทางบ้านขาม หมู่ที ่1 ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด –
บ้านมะยาง หมู่ที ่16 ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร บ้านมะยาง หมู่ที ่16
จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 163.00 เมตร ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 815.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านค้อ  หมู่ที ่3  ส านักการช่าง
สายทางบ้านค้อ  หมู่ที ่3  ต าบลสระก าแพงใหญ่ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   ต าบลสระก าแพงใหญ่ – 
บ้านหนองดวน  หมู่ที ่9  ต าบลหนองห้าง  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  224.00 เมตร บ้านหนองดวน  หมู่ที ่9  
อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  896.00 ตารางเมตร ต าบลหนองห้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านเชือก หมู่ที ่1 ส านักการช่าง

สายทางบ้านเชือก หมู่ที ่1 ต าบลจิกสังข์ทอง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลจิกสังข์ทอง อ าเภอราษีไศล
อ าเภอราษีไศล – บ้านแสงแต้ หมู่ที ่10 ต าบลกุง ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร  – บ้านแสงแต้ หมู่ที ่10
อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 169.00 เมตร ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 845.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านเด่ือ หมู่ที ่4 ส านักการช่าง
สายทางบา้นเด่ือ หมู่ที่ 4  ต าบลผือใหญ่ – บา้นผักแว่น ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลผือใหญ่ – บ้านผักแวน่
หมู่ที ่6 ต าบลหนองม้า อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 214.00 เมตร หมู่ที ่6 ต าบลหนองม้า
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 856.00 ตารางเมตร อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านโดด  หมู่ที ่13  ส านักการช่าง
สายทางบ้านโดด  หมู่ที ่13  ต าบลโนนค้อ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลโนนค้อ – บ้านหนองกุง
บ้านหนองกุง  หมู่ที ่1 – บ้านสนามชัย  หมู่ที ่12 ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร หมู่ที ่1 – บ้านสนามชัย
ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 173.00 เมตร หมู่ที ่12 ต าบลหนองกุง 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  865.00 ตารางเมตร อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านตาจ้อย หมู่ที ่13 ส านักการช่าง
สายทางบ้านตาจ้อย หมู่ที ่13  ต าบลกุดเสลา – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลกุดเสลา – บ้านตาเครือ
บ้านตาเครือ  หมู่ที ่4  ต าบลขนุน  อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  209.00 เมตร  หมู่ที ่4  ต าบลขนุน
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  836.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านแต้ หมู่ที ่3 ต าบลกุง ส านักการช่าง

สายทางบ้านแต้ หมู่ที ่3 ต าบลกุง – บ้านโจดจิก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  – บ้านโจดจิก หมู่ที ่7
หมู่ที ่7 ต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร ต าบลโจดม่วง
จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 169.00 เมตร อ าเภอศิลาลาด 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 845.00 ตารางเมตร  จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านทับส่วย หมู่ที ่5 ส านักการช่าง
สายทางบ้านทับส่วย หมู่ที ่5 ต าบลหนองบัวดง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด
อ าเภอศิลาลาด – บ้านหนองแห้ว หมู่ที ่11 ต าบลด่าน ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร  – บ้านหนองแห้ว หมู่ที ่11
อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 163.00 เมตร ต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 815.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,623,000 บ้านนากันตม หมู่ที ่12 ส านักการช่าง
สายทางบ้านนากันตม หมู่ที ่12 ต าบลสังเม็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลสังเม็ก อ าเภอกันทรลักษ์
อ าเภอกันทรลักษ์ – บ้านป่าเลา หมู่ที ่6 – ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร  – บ้านป่าเลา หมู่ที ่6 – 
บ้านโนนเชียงสี หมู่ที ่9 ต าบลหนองหวา้ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  1,200.00 เมตร บ้านโนนเชียงสี หมู่ที ่9 ต าบล
อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  6,000.00 ตารางเมตร หนองหวา้ อ าเภอเบญจลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านนิคมซอย 3  หมู่ที ่7 ส านักการช่าง

สายทางบ้านนิคมซอย 3  หมู่ที ่7  ต าบลหนองฉลอง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลหนองฉลอง – บ้านตาดม
 – บ้านตาดม  หมู่ที ่8  ต าบลห้วยใต้  อ าเภอขุขันธ ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  171.00 เมตร  หมู่ที ่8  ต าบลห้วยใต้
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  855.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุขันธ ์ จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านโนนเจริญ หมู่ที ่3  ส านักการช่าง

สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที ่3  ต าบลซ า – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลซ า – ทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221  อ าเภอเมือง ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร หมายเลข 221  อ าเภอเมือง
จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 178.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 890.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านโนนสูง หมู่ที ่9 – ส านักการช่าง
สายทางบ้านโนนสูง หมู่ที ่9 – บ้านปลาขาว หมู่ที ่2,11ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านปลาขาว หมู่ที ่2,11
ต าบลหนองแค – ทางหลวงสาย อ าเภอราษีไศล ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร ต าบลหนองแค – ทางหลวง
จังหวดัศรีสะเกษ – อ าเภอโพนทราย จังหวดัร้อยเอ็ด รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 169.00 เมตร อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ –

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 845.00 ตารางเมตร อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,316,000 บ้านโนนหนองหวา้ หมู่ที ่6 –
 ส านักการช่าง
สายทางบ้านโนนหนองหวา้ หมู่ที ่6 – บ้านหนองเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   บ้านหนองเหล็ก หมูท่ี ่11 ต าบลโดด

หมู่ที ่11 ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ – ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.30 เมตร อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ – เขต
เขตต าบลหนองไฮ อ าเภออทุมุพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,100.00 เมตร ต าบลหนองไฮ อ าเภออุทุมพรพิสัย

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,500.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 920,000 บ้านบก หมู่ที ่13 ส านักการช่าง
สายทางบ้านบก หมู่ที ่13 ต าบลห้วยเหนือ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลห้วยเหนือ – บ้านแดง
บ้านแดง หมู่ที ่1  ต าบลห้วยใต้  อ าเภอขุขันธ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 263.00 เมตร หมู่ที ่1  ต าบลห้วยใต้
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  1,578.00 ตารางเมตร อ าเภอขุขันธ ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,694,000 บ้านบก หมู่ที ่9 ส านักการช่าง

สายทางบ้านบก หมู่ที ่9  ต าบลตระกาจ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลตระกาจ – บ้านหนองตระกาศ

บ้านหนองตระกาศ  หมู่ที ่1  ต าบลภูเงิน รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 700.00 เมตร หมู่ที ่1  ต าบลภูเงิน
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,800.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,000,000 บ้านบก หมู่ที ่13 – บ้านเรียม ส านักการช่าง

สายทางบ้านบก หมู่ที ่13 – บ้านเรียม หมู่ที ่5 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่5 ต าบลห้วยเหนือ –
ต าบลห้วยเหนือ – เชื่อมเขตต าบลสะเดาใหญ่ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,694.00 เมตร เชื่อมเขตต าบลสะเดาใหญ่
อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 8,470.00 ตารางเมตร อ าเภอขุขันธ ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านบุตาฮี หมู่ที ่3  ส านักการช่าง
สายทางบ้านบุตาฮี หมู่ที ่3  ต าบลห้วยส าราญ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลห้วยส าราญ – 
บ้านก่อ หมู่ที ่2 ต าบลห้วยใต้ อ าเภอขุขันธ ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  171.00 เมตร บ้านก่อ หมู่ที ่2 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 855.00 ตารางเมตร   ต าบลห้วยใต้ อ าเภอขุขันธ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,692,500 บ้านไผ่ หมู่ที ่7 ต าบลสวาย ส านักการช่าง

สายทางบ้านไผ่ หมู่ที ่7  ต าบลสวาย – บ้านตูม  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  – บ้านตูม  หมู่ที ่1  
หมู่ที ่1  ต าบลตูม  อ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร ต าบลตูม  อ าเภอปรางค์กู่

รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,563.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 9,378.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านพะวรน้อย หมู่ที ่12 ส านักการช่าง
สายทางบ้านพะวรน้อย หมู่ที ่12  ต าบลจานแสนไชย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลจานแสนไชย – ทช.
 – ทางหลวงชนบท สายห้วยทับทัน–ปรางค์กู่  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 173.00 เมตร สายห้วยทับทัน–ปรางค์กู่
อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 865.00 ตารางเมตร  อ าเภอห้วยทับทัน 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,862,000 บ้านโพง หมู่ที ่7 – บ้านเขวกิ ส านักการช่าง
สายทางบ้านโพง หมู่ที ่7 – บ้านเขวกิ  หมู่ที ่8 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่8  ต าบลสะเดาใหญ่ –
ต าบลสะเดาใหญ่ – บ้านตาอุดเหนือ  หมู่ที ่2  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 2,000.00 เมตร บ้านตาอุดเหนือ  หมู่ที ่2
ต าบลตาอุด  อ าเภอขุขันธ ์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 10,000.00 ตารางเมตร ต าบลตาอุด  อ าเภอขุขันธ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 บ้านละทาย หมู่ที ่7 ส านักการช่าง
สายทางบ้านละทาย หมู่ที ่7  ต าบลละทาย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลละทาย – บ้านหนองแวง
บ้านหนองแวง  หมู่ที ่4  ต าบลหนองแวง  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 706.00 เมตร หมู่ที ่4  ต าบลหนองแวง
อ าเภอกันทรารมย์  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 3,530.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรารมย์  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านละทาย หมู่ที ่7 ส านักการช่าง

สายทางบ้านละทาย หมู่ที ่7  ต าบลละทาย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลละทาย – บ้านหมัด
บ้านหมัด  หมู่ที ่3  ต าบลทาม  อ าเภอกันทรารมย์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  219.00 เมตร หมู่ที ่3  ต าบลทาม
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  876.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรารมย์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,330,000 บ้านละลมหนองหาร ส านักการช่าง

สายทางบ้านละลมหนองหาร หมู่ที ่13 ต าบลละลม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่13 ต าบลละลม 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ – เขตอ าเภอบัวเชด ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ
จังหวดัสุรินทร์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  359.00 เมตร  – เขตอ าเภอบัวเชด 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,154.00 ตารางเมตร จังหวดัสุรินทร์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านล้ินฟ้า หมูท่ี ่1  ต าบลล้ินฟ้า ส านักการช่าง
สายทางบ้านล้ินฟ้า หมู่ที ่1  ต าบลล้ินฟ้า – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   – บ้านยางชุมใหญ่  หมู่ที ่1
บ้านยางชุมใหญ่  หมู่ที ่1  ต าบลยางชุมใหญ่  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  179.00 เมตร  ต าบลยางชุมใหญ่  อ าเภอ
อ าเภอยางชุมน้อย  จังหวดัศรีสะเกษ  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  895.00 ตารางเมตร ยางชุมน้อย จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,100,000 บา้นเล้า หมู่ที่ 7 – บา้นเพยีนาม ส านักการช่าง
สายทางบ้านเล้า หมู่ที ่7 – บ้านเพียนามเหนือ ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เหนือ (น้อยล าดวน) หมู่ที ่9  
(น้อยล าดวน) หมู่ที ่9  ต าบลหนองไผ่ – บ้านโนนแย้ ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร ต าบลหนองไผ่ – บ้านโนนแย้  
หมู่ที ่7  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมือง  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  920.00 เมตร หมู่ที ่7 ต าบลหญ้าปล้อง 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  3,680.00 ตารางเมตร อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านวงัทอง หมู่ที ่12 ส านักการช่าง

สายทางบ้านวงัทอง หมู่ที ่12 ต าบลหนองฮาง ขนาดผิวจราจรกวา้ง  6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลักษ์
อ าเภอเบญจลักษ์ – บ้านบัวจาน หมู่ที ่3 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 146.00 เมตร  – บ้านบัวจาน หมู่ที ่3 
ต าบลเส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 876.00 ตารางเมตร ต าบลเส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านสร้างบาก หมู่ที ่1 ส านักการช่าง

สายทางบ้านสร้างบาก หมู่ที ่1 ต าบลวงัหิน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ต าบลวงัหิน – วดัป่าพรหมนิมิต
วดัป่าพรหมนิมิต – (ห้วยคล้า) เขตต าบลโพนยาง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  179.00 เมตร   – (หว้ยคล้า) เขตต าบลโพนยาง
อ าเภอวงัหิน  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  895.00 ตารางเมตร   อ าเภอวงัหิน  จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านสร้างเรือง หมู่ที ่3 ส านักการช่าง

สายทางบ้านสร้างเรือง หมู่ที ่3 ต าบลหญ้าปล้อง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลหญา้ปล้อง – บ้านหนองโน
บ้านหนองโน หมู่ที ่3 ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 181.00 เมตร หมู่ที ่3 ต าบลน้ าค า 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 905.00 ตารางเมตร   อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 บ้านสะพุงน้อย หมู่ที ่4 ส านักการช่าง
สายทางบ้านสะพุงน้อย หมู่ที ่4 ต าบลศรีแก้ว – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลศรีแกว้ – บา้นหนองโบสถ์
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที ่9 ต าบลศรีโนนงาม รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 689.00 เมตร  หมู่ที ่9 ต าบลศรีโนนงาม
อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 3,445.00 ตารางเมตร อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,069,000 บ้านแสงเจริญ หมู่ที ่6  ส านักการช่าง

สายทางบ้านแสงเจริญ หมู่ที ่6  ต าบลตระกาจ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลตระกาจ – บ้านมหาราช
บ้านมหาราช (วดัป่ามหาราช) หมู่ที่ 10 ต าบลจานใหญ่ ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร (วดัป่ามหาราช) หมู่ที ่10
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 358.00 เมตร    ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 1,790.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้  

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านหญ้าปล้องเหนือ หมู่ที ่2 ส านักการช่าง
สายทางบ้านหญ้าปล้องเหนือ หมู่ที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ต าบลหญ้าปล้อง – บ้านน้ าค า
ต าบลหญ้าปล้อง – บ้านน้ าค า หมู่ที ่6 ต าบลน้ าค า ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร หมู่ที ่6 ต าบลน้ าค า 
อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 219.00 เมตร อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 876.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านหนองกกยูง หมู่ที ่10 ส านักการช่าง
สายทางบ้านหนองกกยูง หมู่ที ่10  ต าบลโดด ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ – เขตอ าเภอเมืองจันทร์ ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร  – เขตอ าเภอเมืองจันทร์
จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  171.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  855.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านหนองครก – ปากช่อง ส านักการช่าง
สายทางบ้านหนองครก – ปากช่อง หมู่ที ่9 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่9 – ทล. 294 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294 ต าบลหนองครก รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 181.00 เมตร ต าบลหนองครก อ าเภอเมือง
อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 905.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านหนองซ าไฮ หมู่ที ่6 ส านักการช่าง

สายทางบ้านหนองซ าไฮ หมู่ที ่6 ต าบลด่าน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล –
อ าเภอราษีไศล – บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่2 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 173.00 เมตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่2
ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 865.00 ตารางเมตร  ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านหนองบัวหล่น หมู่ที ่3 ส านักการช่าง

สายทางบ้านหนองบัวหล่น หมู่ที ่3 ต าบลโจดม่วง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด
อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ – เขตต าบลคูเมือง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 208.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ – เขต
อ าเภอมหาชัยชนะ จังหวดัยโสธร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 832.00 ตารางเมตร  ต าบลคูเมอืง อ าเภอมหาชัยชนะ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัยโสธร
40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านหนองม่วง หมู่ที ่4 – ส านักการช่าง

สายทางบ้านหนองม่วง หมู่ที ่4 – บ้านหนองน้ าด่ิง  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านหนองน้ าด่ิง  หมู่ที ่10
หมู่ที ่10  ต าบลดวนใหญ่ – เขตต าบลบ่อแก้ว  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  221.00 เมตร  ต าบลดวนใหญ่ – เขต
อ าเภอวงัหิน  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 884.00 ตารางเมตร   ต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอวงัหิน

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
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ธ.ค
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ค.
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พ. มี.
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ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6,044,000 บ้านหนองแสง หมู่ที ่13 ส านักการช่าง
สายทางบ้านหนองแสง หมู่ที ่13 ต าบลสังเม็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร ต าบลสังเม็ก อ าเภอกันทรลักษ์
อ าเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนค าต้ือ หมู่ที ่4 ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร  – บ้านโนนค าต้ือ หมู่ที ่4
ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  2,000.00 เมตร ต าบลหนองหว้า อ าเภอเบญจลักษ์

 หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  10,000.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,666,000 บ้านห้วยน้ าใส หมู่ที ่8  ส านักการช่าง
สายทางบ้านห้วยน้ าใส หมู่ที ่8  ต าบลเสาธงชัย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลเสาธงชัย – บ้านตาแท่น
บ้านตาแท่น  หมู่ที ่3 ต าบลบึงมะลู  อ าเภอกันทรลักษ
์ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.20 เมตร  หมู่ที ่3 ต าบลบึงมะลู
จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,300.00 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 7,800.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านอาลัย  หมู่ที ่6  ต าบลจาน ส านักการช่าง
สายทางบ้านอาลัย  หมู่ที ่6  ต าบลจาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อ าเภอกนัทรารมย ์– บ้านกะวนั
อ าเภอกันทรารมย์ – บ้านกะวนั  หมู่ที ่8 – รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  219.00 เมตร  หมู่ที ่8 – บ้านบาก  หมู่ที ่4
บ้านบาก  หมู่ที ่4  ต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกล้ียง  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  876.00 ตารางเมตร ต าบลตองปิด  อ าเภอน้ าเกล้ียง
จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

44 ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปผิูวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,893,000 บ้านท่าสวา่ง  หมู่ที ่2 ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)  สายทาง ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกันทรลักษ์

บ้านท่าสวา่ง  หมู่ที ่2  ต าบลโนนส าราญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 950.00 เมตร จงัหวดัศรีสะเกษ – บ้านหนองอดุ
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ – บ้านหนองอุด หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 4,750.00 ตารางเมตร   ต าบลไพบูลย์  อ าเภอน้ าขุ่น
ต าบลไพบูลย์  อ าเภอน้ าขุ่น  จังหวดัอุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัอุบลราชธานี
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

45 ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปผิูวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,217,000 บ้านโนนส าราญใต้  หมู่ที ่10 – ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)  สายทาง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร บ้านโนนเหล่ือม  หมู่ที ่6 
บ้านโนนส าราญใต้  หมู่ที ่10 – บ้านโนนเหล่ือม  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,380.00 เมตร ต าบลโนนส าราญ – บ้านด่านกลาง

หมู่ที ่6  ต าบลโนนส าราญ – บ้านด่านกลาง  หมู่ที ่1 หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,520.00 ตารางเมตร  หมู่ที ่1  ต าบลภูผาหมอก
ต าบลภูผาหมอก  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอกันทรลักษ์  

จังหวดัศรีสะเกษ
46 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 
 ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,000,000 ทล. 221 – บ้านศรีเจริญ ส านักการช่าง

Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที ่10 ต าบลหนองหญ้าลาด
Place Recycling) สายทางทางหลวงแผ่นดิน
 ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร   – บ้านศรีอุดม หมู่ที ่8
หมายเลข 221 – บ้านศรีเจริญ หมู่ที ่10 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,250.00 เมตร ต าบลจานใหญ่ 
ต าบลหนองหญ้าลาด – บ้านศรีอุดม หมู่ที ่8 หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 10,000.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 
ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

47 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,200,000 บ้านขะยูง  หมู่ที ่4 ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In –  – ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลน้ าอ้อม – บ้านสังเม็ก
Place Recycling) สายทางบ้านขะยูง หมู่ที ่4 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 414.00 เมตร หมู่ที ่1 ต าบลสังเม็ก 
ต าบลน้ าอ้อม – บ้านสังเม็ก หมู่ที ่1 ต าบลสังเม็ก  – ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร  ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,414.00 เมตร 
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 11,312.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

48 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,000,000 บ้านใจดี  หมู่ที ่1 – ส านักการช่าง

Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร บ้านอังกุล  หมู่ที ่7 –
Place Recycling) สายทางบ้านใจดี  หมู่ที ่1 – ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร  บ้านสมใจ  หมู่ที ่9 
บ้านอังกุล  หมู่ที ่7 – บ้านสมใจ  หมู่ที ่9  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  1,117.00 เมตร ต าบลใจดี  อ าเภอขุขันธ์
ต าบลใจดี  อ าเภอขุขันธ ์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  8,936.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
49 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,000,000 บ้านซ า หมู่ที ่7 ส านักการช่าง

Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In –  – ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลโพธิ์กระสังข์ – 
Place Recycling) สายทางบ้านซ า หมู่ที ่7 ระยะทางยาว 600.00 เมตร บ้านกันทรอม หมู่ที ่1 
ต าบลโพธิ์กระสังข์ – บ้านกันทรอม หมู่ที ่1  – ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลกันทรอม 
ต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 711.00 เมตร อ าเภอขุนหาญ 

รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,311.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 9,288.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

50 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,000,000 บ้านทุง่หลวง หมู่ที ่10 ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลห้วยต๊ิกชู – 
Place Recycling) สายทางบ้านทุง่หลวง หมู่ที ่10 ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร บ้านโอวป์ังโกว ์หมู่ที ่6
ต าบลห้วยต๊ิกชู – บ้านโอวป์ังโกว ์หมู่ที ่6 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,000.00 เมตร  ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์
ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  8,000.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

51 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,000,000 บ้านเสียวเหนือ หมู่ที ่12 ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In –  - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลเสียว – บ้านไผ่หนองแคน
Place Recycling) สายทางบ้านเสียวเหนือ หมู่ที ่12 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 940.00 เมตร หมู่ที ่2 ต าบลหนองฮาง 
ต าบลเสียว –บ้านไผ่หนองแคน หมู่ที ่2  - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร อ าเภอเบญจลักษ์
ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 348 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,288.00 เมตร
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 10,304.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

52 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 2,800,000 บ้านแสนแก้ว หมู่ที ่3 ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ต าบลหนองหมี – บ้านสร้างปี่
 Place Recycling) สายทางบ้านแสนแก้ว หมู่ที ่3 ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร   หมู่ที ่2  ต าบลสร้างปี่
ต าบลหนองหมี – บ้านสร้างปี ่หมู่ที ่2 ต าบลสร้างปี่ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 700.00 เมตร อ าเภอราษีไศล  
อ าเภอราษีไศล  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,600.00 ตารางเมตร  จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
53 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 3,610,000 บ้านหนองเวยีง หมู่ที ่9 ส านักการช่าง

Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลทุง่ไชย – บ้านหลักป้าย
Place Recycling) สายทางบ้านหนองเวยีง หมู่ที ่9 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,100.00 เมตร หมู่ที ่8 ต าบลหนองห้าง
ต าบลทุง่ไชย – บ้านหลักป้าย หมู่ที ่8 ต าบลหนองห้าง หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 6,600.00 ตารางเมตร  อ าเภออุทุมพรพิสัย 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

54 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,876,000 บ้านหนองสะแกสน  หมู่ที ่5 ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลปราสาท  อ าเภอขุขันธ์
Place Recycling) สายทางบ้านหนองสะแกสน  ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร   – บ้านขาม  หมู่ที ่7  
หมู่ที ่5  ต าบลปราสาท  อ าเภอขุขันธ ์– บ้านขาม รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,450.00 เมตร  ต าบลดู่  อ าเภอปรางค์กู่
หมู่ที ่7  ต าบลดู่  อ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 11,600.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
55 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,000,000 บ้านห้วยทับทัน หมู่ที ่1 ส านักการช่าง

Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลห้วยทับทัน –
Place Recycling) สายทางบ้านห้วยทับทัน หมู่ที ่1 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,595.00 เมตร โบราณสถาน – บ้านปราสาท
ต าบลห้วยทับทัน – โบราณสถาน – บ้านปราสาท หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 12,760.00 ตารางเมตร หมู่ที ่1 ต าบลปราสาท
หมู่ที ่1 ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอห้วยทับทัน 
จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

56 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 5,000,000 บ้านด่าน หมู่ที ่1 ต าบลด่าน ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  อ าเภอราษีไศล – 
Place Recycling) สายทางบ้านด่าน หมู่ที ่1 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,655.00 เมตร บ้านหนองบัวดง หมู่ที ่6 
ต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล – บ้านหนองบัวดง หมู่ที ่6 หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 9,930.00 ตารางเมตร ต าบลหนองบัวดง 
ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

57 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,625,000 บ้านผือเก่า (ผือใหญ่) หมู่ที ่6 ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร   – บ้านฮ่อง (ร่อง) หมู่ที ่2
Place Recycling) สายทางบ้านผือเก่า (ผือใหญ่) รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,879.00 เมตร ต าบลทุง่ใหญ่ 
หมู่ที ่6 – บ้านฮ่อง (ร่อง) หมู่ที ่2 ต าบลทุง่ใหญ่ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 11,274.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

58 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 6,000,000 บ้านยาง  หมู่ที ่6,7  ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลเมืองแคน – 
Place Recycling) สายทางบ้านยาง  หมู่ที ่6,7  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  2,050.00 เมตร บ้านน้ าอ้อมน้อย  หมู่ที ่6
ต าบลเมืองแคน – บ้านน้ าอ้อมน้อย  หมู่ที ่6  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 12,300.00 ตารางเมตร ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษีไศล
ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษีไศล  จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

59 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 500,000 บ้านห่องเปือย หมู่ที ่8 – ส านักการช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร บ้านหนองจะมะ หมู่ที ่10
Place Recycling) สายทางบ้านห่องเปือย หมู่ที ่8 – รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 139.00 เมตร ต าบลอีเซ 
บ้านหนองจะมะ หมู่ที ่10 ต าบลอีเซ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 834.00 ตารางเมตร อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

60 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 บ้านเกษตรสมบูรณ์  หมู่ที ่9 ส านักการช่าง
บ้านเกษตรสมบูรณ์  หมู่ที ่9  ต าบลเขิน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลเขิน  อ าเภอน้ าเกล้ียง
อ าเภอน้ าเกล้ียง – เขตต าบลเส่ืองข้าว  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 2,530.00 เมตร  – เขตต าบลเส่ืองข้าว  
อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 12,650.00 ตารางเมตร อ าเภอศรีรัตนะ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
61 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 บ้านส าโรง  หมู่ที ่4 – ส านักการช่าง

บ้านส าโรง  หมู่ที ่4 – บ้านโนนด่ัง  หมู่ที ่7  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านโนนด่ัง  หมู่ที ่7 
ต าบลหนองแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  3,570.00 เมตร ต าบลหนองแก้ว  อ าเภอเมือง

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 12,495.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

62 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 บ้านเขิน  หมู่ที ่1  ต าบลเขิน ส านักการช่าง
บ้านเขิน  หมู่ที ่1  ต าบลเขิน – บ้านเกษตรสมบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  – บ้านเกษตรสมบูรณ์  
หมู่ที่ 9  ต าบลเขิน  อ าเภอน้ าเกล้ียง  จงัหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  2,530.00 เมตร หมู่ที ่9  ต าบลเขิน  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 12,650.00 ตารางเมตร อ าเภอน้ าเกล้ียง  จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

63 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 บ้านตะเคียนรามตะวนัออก ส านักการช่าง
บ้านตะเคียนรามตะวนัออก หมู่ที่ 1 ต าบลตะเคียนราม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที ่1 ต าบลตะเคียนราม
อ าเภอภูสิงห์ – เขตต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,214.00 เมตร อ าเภอภูสิงห์ – เขต
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 6,070.00 ตารางเมตร ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
64 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 บ้านโนนแดง หมู่ที ่5 ส านักการช่าง

บ้านโนนแดง หมู่ที ่5 ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ –  – ช่วงที ่1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ –
บ้านหัวช้าง หมู่ที ่1 ต าบลหัวช้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร บ้านหัวช้าง หมู่ที ่1 
จังหวดัศรีสะเกษ  – ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ต าบลหัวช้าง

หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,008 เมตร อ าเภออุทุมพรพิสัย 
รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,308.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,232.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

65 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 บ้านโนนลาน หมู่ที ่1 ส านักการช่าง
บ้านโนนลาน หมู่ที ่1 ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ –  – ช่วงที ่1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ –
บ้านหนองผือ หมู่ที ่12 ต าบลเสียว หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 600.00 เมตร บ้านหนองผือ หมู่ที ่12 
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ  – ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ต าบลเสียว 

หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 708 เมตร อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,308.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,232.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

66 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 บ้านโนนลาน หมู่ที ่1 ส านักการช่าง
บ้านโนนลาน หมู่ที ่1 ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ –
บ้านหนองเรือ หมู่ที ่13 ต าบลเสียว รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,054.00 เมตร บ้านหนองเรือ หมู่ที ่13 
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,270.00 ตารางเมตร    ต าบลเสียว อ าเภอโพธิศ์รีสุวรรณ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
67 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 บ้านเป๊าะ หมู่ที ่1,2,3 ส านักการช่าง

บ้านเป๊าะ หมู่ที ่1,2,3 ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ –
บ้านห้วย หมู่ที ่3 ต าบลบัวหุง่ อ าเภอราษีไศล รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,054.00 เมตร  บ้านห้วย หมู่ที ่3 ต าบลบัวหุง่
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,270.00 ตารางเมตร  อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
68 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง 500,000 บ้านลุมภู  หมู่ที ่2  ส านักการช่าง

บา้นลุมภ ู หมู่ที่ 2  ต าบลน้ าเกล้ียง – บา้นหนองสะเต็ง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลน้ าเกล้ียง – 
หมู่ที ่1  ต าบลคูบ  อ าเภอน้ าเกล้ียง  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  2,530.00 เมตร บ้านหนองสะเต็ง  หมู่ที ่1

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 12,650.00 ตารางเมตร   ต าบลคูบ  อ าเภอน้ าเกล้ียง
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

69 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านกระต่ า  หมู่ที ่10  ส านักการช่าง
บ้านกระต่ า  หมู่ที ่10  ต าบลขะยูง – บ้านบุง่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลขะยูง – บ้านบุง่  

หมู่ที ่12  ต าบลปะอาว  อ าเภออุทุมพรพิสัย รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  690.00 เมตร หมู่ที ่12  ต าบลปะอาว  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,760.00 ตารางเมตร   อ าเภออุทุมพรพิสัย

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

70 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านกอก  หมู่ที ่13 ส านักการช่าง
บ้านกอก  หมู่ที ่13  ต าบลไพรบึง – บ้านฮ่องสามัคคี ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลไพรบึง – บ้านฮ่องสามัคคี
หมู่ที ่11 ต าบลส าโรงพลัน อ าเภอไพรบึง  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  605.00 เมตร หมู่ที ่11 ต าบลส าโรงพลัน
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,420.00 ตารางเมตร อ าเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
71 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านขะยูง  หมู่ที ่1 ส านักการช่าง

บ้านขะยูง  หมู่ที ่1  เส้นหน้าสถานีรถไฟ – บ้านเนียม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เส้นหน้าสถานีรถไฟ –
หมู่ที ่3  ต าบลขะยูง – บ้านหนองเหล็ก  หมู่ที ่5 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  690.00 เมตร  บา้นเนยีม  หมู่ที่ 3  ต าบลขะยูง

ต าบลตาเกษ  อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,760.00 ตารางเมตร    – บ้านหนองเหล็ก  หมู่ที ่5
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ ต าบลตาเกษ  อ าเภออทุุมพรพสัิย

จังหวดัศรีสะเกษ
72 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง
ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านขะยูง  หมู่ที ่1 ส านักการช่าง

บา้นขะยูง  หมู่ที่ 1  เส้นอนบุาลจอมจิต  ต าบลขะยูง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เส้นอนุบาลจอมจิต
เขตต าบลปะอาว  อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  690.00 เมตร ต าบลขะยูง – เขตต าบลปะอาว

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,760.00 ตารางเมตร   อ าเภออุทุมพรพิสัย  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

73 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านค้อ หมู่ที ่8  ส านักการช่าง
บ้านค้อ หมู่ที ่8  ต าบลหัวช้าง – บ้านโนนแตน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหัวช้าง – บ้านโนนแตน
หมู่ที ่8  ต าบลแขม  อ าเภออุทุมพรพิสัย รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 690.00 เมตร หมู่ที ่8  ต าบลแขม  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,760.00 ตารางเมตร   อ าเภออุทุมพรพิสัย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

46



2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

74 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านคอก  หมู่ที ่1 ส านักการช่าง
บ้านคอก  หมู่ที ่1  ต าบลไพรบึง – บ้านปุดเนียม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลไพรบึง – บ้านปุดเนียม
หมู่ที ่7  ต าบลส าโรงพลัน  อ าเภอไพรบึง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  605.00 เมตร   หมู่ที ่7  ต าบลส าโรงพลัน
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,420.00 ตารางเมตร   อ าเภอไพรบงึ  จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
75 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านค้อแดง  หมู่ที ่4  ส านักการช่าง

บ้านค้อแดง  หมู่ที ่4  ต าบลขุนหาญ – เขต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลขุนหาญ – เขต
ต าบลโพธิ์กระสังข์  อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 584.00 เมตร  ต าบลโพธิ์กระสังข์  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,336.00 ตารางเมตร    อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
76 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโคกพยอม  หมู่ที ่4  ส านักการช่าง

บ้านโคกพยอม  หมู่ที ่4  ต าบลโพธิ์กระสังข์  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลโพธิ์กระสังข์  อ าเภอขุนหาญ –

อ าเภอขุนหาญ – เขตต าบลส าโรงพลัน  อ าเภอไพรบึง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  584.00 เมตร  เขตต าบลส าโรงพลัน  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,336.00 ตารางเมตร   อ าเภอไพรบงึ  จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
77 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านจะเนียว  หมู่ที ่6  ส านักการช่าง

บ้านจะเนียว  หมู่ที ่6  ต าบลกระหวนั – บ้านโนนสูง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลกระหวนั – บ้านโนนสูง
หมูท่ี่ 1  ต าบลโนนสูง  อ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  584.00 เมตร หมู่ที ่1  ต าบลโนนสูง

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,336.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

78 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านช าม่วง  หมู่ที ่5  ต าบลช า ส านักการช่าง
บ้านช าม่วง  หมู่ที ่5  ต าบลช า  อ าเภอกันทรลักษ์ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์ – 
บ้านซ าตาโตง  หมู่ที ่9  ต าบลพราน  อ าเภอขุนหาญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  445.00 เมตร บ้านซ าตาโตง  หมู่ที ่9
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,225.00 ตารางเมตร    ต าบลพราน  อ าเภอขุนหาญ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
79 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านช าแระ  หมู่ที ่4 – ส านักการช่าง

บ้านช าแระ  หมู่ที ่4 – บ้านตาต่ิง  หมู่ที ่6  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านตาต่ิง  หมู่ที ่6  
ต าบลส าโรงพลัน  อ าเภอไพรบงึ – เขตต าบลสะเดาใหญ่  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  605.00 เมตร ต าบลส าโรงพลัน  อ าเภอไพรบึง –

อ าเภอขุขันธ ์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,420.00 ตารางเมตร    เขตต าบลสะเดาใหญ่  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอขุขันธ ์ จังหวดัศรีสะเกษ

80 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บา้นดองดึง หมู่ที่ 6 – บา้นโตรย ส านักการช่าง
บ้านดองดึง หมู่ที ่6 – บ้านโตรย  หมู่ที ่2 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที ่2 – บ้านสร้างใหญ่  
บ้านสร้างใหญ่  หมู่ที ่8  ต าบลดินแดง อ าเภอไพรบึง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  488.00 เมตร หมู่ที ่8  ต าบลดินแดง 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,440.00 ตารางเมตร   อ าเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
81 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านดินแดง  หมู่ที ่5 – ส านักการช่าง

บ้านดินแดง  หมู่ที ่5 – โรงเรียนหนองอารีพิทยา  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โรงเรียนหนองอารีพิทยา
ต าบลดินแดง  อ าเภอไพรบึง  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  605.00 เมตร  ต าบลดินแดง อ าเภอไพรบึง

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,420.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

82 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านดู่ตะวนัออก  หมู่ที ่8 ส านักการช่าง
บ้านดู่ตะวนัออก  หมู่ที ่8  ต าบลขุนหาญ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลขุนหาญ – (ล าห้วยจนัทร์)
(ล าห้วยจันทร์) เขตต าบลโนนสูง  อ าเภอขุนหาญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  584.00 เมตร   เขตต าบลโนนสูง
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,336.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
83 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านดู่ตะวนัออก  หมู่ที ่8 ส านักการช่าง

บ้านดู่ตะวนัออก  หมู่ที ่8  ต าบลขุนหาญ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลขนุหาญ – (วดัปา่อดุมทรัพย์)

(วดัป่าอุดมทรัพย)์ เขตต าบลโนนสูง  อ าเภอขุนหาญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  584.00 เมตร เขตต าบลโนนสูง  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,336.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
84 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านตาจวน  หมู่ที ่10  ส านักการช่าง

บ้านตาจวน  หมู่ที ่10  ต าบลส าโรงพลัน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลส าโรงพลัน  อ าเภอไพรบงึ
อ าเภอไพรบงึ – เขตต าบลโพธิก์ระสังข์  อ าเภอขุนหาญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 605.00 เมตร   – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,420.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
85 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านตาต่ิง  หมู่ที ่6  ส านักการช่าง

บ้านตาต่ิง  หมู่ที ่6  ต าบลส าโรงพลัน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลส าโรงพลัน – เขต
เขตต าบลไพรบึง  อ าเภอไพรบึง  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  605.00 เมตร ต าบลไพรบึง  อ าเภอไพรบึง

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,420.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

86 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านตามูล หมู่ที ่4 ต าบลช า ส านักการช่าง
บ้านตามูล  หมู่ที ่4  ต าบลช า – บ้านตาทวด  หมู่ที ่3 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  – บา้นตาทวด หมู่ที่ 3 ต าบลรุง

ต าบลรุง  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์  
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร  จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

87 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโนน หมู่ที ่8 ต าบลรังแร้ง ส านักการช่าง
บ้านโนน  หมู่ที่ 8  ต าบลรังแร้ง  อ าเภออุทุมพรพิสัย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร อ าเภออุทุมพรพิสัย – เขต
เขตต าบลส้มป่อย  อ าเภอราษีไศล  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  690.00 เมตร ต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,760.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

88 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโพธิ์กระสังข์  หมู่ที ่2 ส านักการช่าง
บ้านโพธิ์กระสังข์  หมู่ที ่2  ต าบลโพธิ์กระสังข์  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร ต าบลโพธิ์กระสังข์  อ าเภอขุนหาญ

อ าเภอขุนหาญ –  บ้านสะเดาน้อย  หมู่ที ่3 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  584.00 เมตร  –  บ้านสะเดาน้อย  หมู่ที ่3
ต าบลส าโรงพลัน  อ าเภอไพรบึง  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,336.00 ตารางเมตร   ต าบลส าโรงพลัน อ าเภอไพรบึง

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
89 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านรุง หมู่ที ่1 ต าบลรุง – ส านักการช่าง

บ้านรุง  หมู่ที ่1  ต าบลรุง – เขตต าบลบึงมะลู  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เขตต าบลบึงมะลู  
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

90 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านรุง  หมู่ที ่1  ต าบลรุง – ส านักการช่าง
บ้านรุง  หมู่ที ่1  ต าบลรุง – บ้านนาโพธิ์  หมู่ที ่3  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านนาโพธิ์  หมู่ที ่3  ต าบลช า
ต าบลช า  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  445.00 เมตร  อ าเภอกันทรลักษ์  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,225.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

91 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านสะเดาน้อย  หมู่ที ่3  ส านักการช่าง
บ้านสะเดาน้อย  หมู่ที ่3  ต าบลส าโรงพลัน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลส าโรงพลัน  อ าเภอไพรบงึ
อ าเภอไพรบงึ – เขตต าบลโพธิก์ระสังข์  อ าเภอขุนหาญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  605.00 เมตร   – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,420.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
92 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านส าโรงธรรม  หมู่ที ่13 – ส านักการช่าง

บ้านส าโรงธรรม  หมู่ที ่13 – บ้านตาต่ิง  หมู่ที ่6  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านตาต่ิง  หมู่ที ่6  
ต าบลส าโรงพลัน  อ าเภอไพรบึง  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  605.00 เมตร  ต าบลส าโรงพลัน  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,420.00 ตารางเมตร   อ าเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

93 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านส าโรงน้อย  หมู่ที ่4 ส านักการช่าง
บ้านส าโรงน้อย  หมู่ที ่4  ต าบลหัวช้าง  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหวัช้าง  อ าเภออทุุมพรพสัิย

อ าเภออุทุมพรพิสัย – บ้านโพธิ์ฮัง  หมู่ที ่9  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  690.00 เมตร   – บ้านโพธิ์ฮัง  หมู่ที ่9  
ต าบลหนองอึ่ง  อ าเภอราษีไศล  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,760.00 ตารางเมตร   ต าบลหนองอึ่ง อ าเภอราษีไศล

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

94 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองคู  หมู่ที ่8  ส านักการช่าง
บ้านหนองคู  หมู่ที ่8  ต าบลโพธิ์กระสังข์  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลโพธิ์กระสังข์  อ าเภอขุนหาญ

อ าเภอขุนหาญ –  เขตต าบลศรีตระกูล  อ าเภอขุขันธ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  584.00 เมตร    – เขตต าบลศรีตระกูล  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,336.00 ตารางเมตร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
95 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองโปร่งใหญ่  หมู่ที ่8 ส านักการช่าง

บ้านหนองโปร่งใหญ่  หมู่ที ่8  ต าบลรุง – เขต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลรุง – เขตต าบลบึงมะลู
ต าบลบึงมะลู  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

96 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองยาง หมู่ที ่6  ส านักการช่าง
บ้านหนองยาง หมู่ที ่6  ต าบลขะยูง – เขต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลขะยูง – เขตต าบลโพธิ์ชัย
ต าบลโพธิ์ชัย  อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  690.00 เมตร  อ าเภออุทุมพรพิสัย  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,760.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

97 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านห้วยตาเสก  หมู่ที ่10
 ส านักการช่าง
บ้านห้วยตาเสก  หมู่ที ่10  ต าบลละลาย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลละลาย  อ าเภอกนัทรลักษ์

อ าเภอกันทรลักษ์ – บ้านสันติสุข  หมู่ที ่13  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร  – บ้านสันติสุข  หมู่ที ่13
ต าบลบักดอง  อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร    ต าบลบักดอง  อ าเภอขุนหาญ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

98 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านห้วยตาเสก  หมู่ที ่10 – ส านักการช่าง
บ้านห้วยตาเสก  หมู่ที ่10 – บ้านละลาย  หมู่ที ่1  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านละลาย  หมู่ที ่1  
ต าบลละลาย  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร ต าบลละลาย  อ าเภอกนัทรลักษ์

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

99 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหัวช้าง  หมู่ที ่5 ส านักการช่าง
บ้านหัวช้าง หมู่ที ่5 ต าบลส าโรงพลัน อ าเภอไพรบึง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลส าโรงพลัน  อ าเภอไพรบงึ

เขตต าบลขุนหาญ  อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  605.00 เมตร   – เขตต าบลขุนหาญ
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,420.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
100 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านฮ่องสามัคคี  หมู่ที ่11 ส านักการช่าง

บ้านฮ่องสามัคคี  หมู่ที ่11  ต าบลส าโรงพลัน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลส าโรงพลัน  
อ าเภอไพรบึง – เขตต าบลกระหวนั  อ าเภอขุนหาญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  605.00 เมตร อ าเภอไพรบึง – เขต
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,420.00 ตารางเมตร   ต าบลกระหวนั  อ าเภอขุนหาญ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
101 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 แยกถนน ทล. 4054 – ส านักการช่าง

แยกถนนลาดยางหมายเลข 4054 – น้ าตกห้วยวงัใหญ่ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร น้ าตกห้วยวงัใหญ่  บ้านก่อ
บ้านก่อ  หมู่ที ่7  ต าบลละลาย  อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร หมู่ที ่7  ต าบลละลาย  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   อ าเภอกันทรลักษ์  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

102 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 แยกถนน ทล. 4054 – ส านักการช่าง
แยกถนนลาดยางหมายเลข 4054 – วดัถ้ าพระใหญ่ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร วดัถ้ าพระใหญ่ บ้านสามเส้า
บ้านสามเส้า หมู่ที ่2 ต าบลละลาย อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  445.00 เมตร หมู่ที ่2  ต าบลละลาย
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,225.00 ตารางเมตร  อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
103 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 แยก ทล. 2335 – ส านักการช่าง

แยกทางหลวงหมายเลข 2335 – บ้านห้วยตาเสก  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านห้วยตาเสก  หมู่ที ่10
หมู่ที ่10 ต าบลละลาย อ าเภอกันทรลักษ์  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร ต าบลละลาย 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   อ าเภอกันทรลักษ์  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
104 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 เขตถนน ทล. 2373 – ส านักการช่าง

เขตถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านดงเปือย หมู่ที ่4 
บ้านดงเปือย หมู่ที ่4 (กุดหวาย) ต าบลคูซอด รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 632.00 เมตร (กุดหวาย) ต าบลคูซอด 
อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,528.00 ตารางเมตร   อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
105 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 ถนน ทล. 2373 – ถนนเลียบ ส านักการช่าง

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หนองน้ ากุดเตอะ
ถนนเลียบหนองน้ ากุดเตอะ หมู่ที ่1,2,4,7,8 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 632.00 เมตร หมู่ที ่1,2,4,7,8 ต าบลคูซอด
ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,528.00 ตารางเมตร   อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

106 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 ถนนทล. 4041 – ส านักการช่าง
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4041 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านหนองแวง หมู่ที ่7
บ้านหนองแวง หมู่ที ่7 ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 632.00 เมตร ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,528.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
107 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 ทล.2085 – บา้นหนองทามใหญ่ ส านักการช่าง

ทางหลวงหมายเลข 2085 – บ้านหนองทามใหญ่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที ่6  ต าบลค าเนียม
หมู่ที ่6  ต าบลค าเนียม  อ าเภอกันทรารมย์  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  570.00 เมตร อ าเภอกันทรารมย์  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,280.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
108 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านกระแชงใหญ่ หมู่ที ่18 ส านักการช่าง

บ้านกระแชงใหญ่ หมู่ที ่18 ต าบลกระแชง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลกระแชง – ทช. 3040
ทางหลวงชนบท 3040  อ าเภอกันทรลักษ์  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 444.00 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,220.00 ตารางเมตร    จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
109 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านกระเต็ล  หมู่ที ่11 ส านักการช่าง

บ้านกระเต็ล  หมู่ที ่11  ต าบลผักไหม  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน

อ าเภอห้วยทับทัน – บ้านสนิท  หมู่ที ่8  ต าบลสวาย รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  570.00 เมตร  – บ้านสนิท  หมู่ที ่8  
อ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,850.00 ตารางเมตร   ต าบลสวาย  อ าเภอปรางค์กู่

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

110 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านกระหวนั หมู่ที ่5 – ส านักการช่าง
บ้านกระหวนั หมู่ที ่5 – บ้านท่าสวา่ง หมู่ที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านท่าสวา่ง หมู่ที ่2 
ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 445.00 เมตร ต าบลโนนส าราญ 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,225.00 ตารางเมตร   อ าเภอกันทรลักษ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

111 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านก่อ หมู่ที ่2 ต าบลห้วยใต้ ส านักการช่าง
บ้านก่อ  หมู่ที ่2  ต าบลห้วยใต้ – บ้านราษีพัฒนา  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  – บ้านราษีพัฒนา หมู่ที ่2
หมู่ที ่2  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอขุขันธ ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  527.00 เมตร  ต าบลห้วยส าราญ  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,635.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุขันธ ์ จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
112 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านก่อ หมู่ที ่7 – ถนน ส านักการช่าง

บ้านก่อ หมู่ที ่7 – ถนนลาดยาง ศก.4054 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ศก.4054 ต าบลละลาย 
ต าบลละลาย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

113 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านกอก หมู่ที ่11 ส านักการช่าง
บ้านกอก หมู่ที ่11 ต าบลกระแชง – บ้านซ าตาวนั ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลกระแชง – 
หมู่ที ่17 ต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 444.00 เมตร บ้านซ าตาวนั หมู่ที ่17 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,220.00 ตารางเมตร   ต าบลหนองหญ้าลาด 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอกนัทรลักษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

114 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านกอเลา หมูท่ี ่2 – บ้านพะเนา ส านักการช่าง
บ้านกอเลา  หมู่ที ่2 – บ้านพะเนา  หมู่ที ่9  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที ่9  ต าบลปราสาท
ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ – รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  570.00 เมตร อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ

เขตต าบลกระออม  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวดัสุรินทร์ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,850.00 ตารางเมตร    – เขตต าบลกระออม
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

115 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านขนวน  หมู่ที่ 4  ต าบลโพนข่า ส านักการช่าง
บ้านขนวน  หมู่ที ่4 ต าบลโพนข่า – บ้านเหล่ายอด ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  – บ้านเหล่ายอด  หมู่ที ่2
หมู่ที ่2 ต าบลจาน อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  570.00 เมตร ต าบลจาน อ าเภอเมือง

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,280.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

116 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านขนาใหม่ หมู่ที ่7 – ส านักการช่าง
บ้านขนาใหม่ หมู่ที ่7 – บ้านโนนส าเริง หมู่ที ่9 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านโนนส าเริง หมู่ที ่9
ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกนัทรลักษ์

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

117 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านขยุง หมู่ที ่4 – ส านักการช่าง
บ้านขยุง หมู่ที ่4 – บ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที ่14 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที ่14
ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 708.00 เมตร ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,832.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

118 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านขุนหาญ (โนนหมากหึง่) ส านักการช่าง
บ้านขุนหาญ (โนนหมากหึง่) หมู่ที ่1 ต าบลขุนหาญ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที ่1 ต าบลขุนหาญ – 
 – บ้านนา หมู่ที ่3 ต าบลโนนสูง อ าเภอขุนหาญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 584.00 เมตร บ้านนา หมู่ที ่3 ต าบลโนนสูง
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,336.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุนหาญ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
119 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านขุนหาญใต้ หมู่ที ่9 ส านักการช่าง

บ้านขุนหาญใต้ หมู่ที ่9 ต าบลขุนหาญ – หนองเดือ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลขุนหาญ – หนองเดือ
เขตต าบลโนนสูง อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 584.00 เมตร เขตต าบลโนนสูง 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,336.00 ตารางเมตร  อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
120 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านค้อ หมู่ที ่3  ส านักการช่าง

บ้านค้อ หมู่ที ่3 ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห์ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห์ –
เขตต าบลวงัหิน อ าเภอวงัหิน จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 583.00 เมตร เขตต าบลวงัหิน อ าเภอวงัหิน

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,332.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

121 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านค้อแดง  หมู่ที ่4 ส านักการช่าง
บ้านค้อแดง  หมู่ที ่4 (แยกโรงสี) ต าบลขุนหาญ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (แยกโรงสี) ต าบลขุนหาญ –
หนองกะเม็ด  ต าบลกระหวนั  อ าเภอขุนหาญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  584.00 เมตร หนองกะเม็ด  ต าบลกระหวนั
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,336.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

122 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านคอนกาม  หมู่ที ่4  ส านักการช่าง
บ้านคอนกาม  หมูท่ี่ 4  ต าบลคอนกาม – บ้านเขวาน้อย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลคอนกาม – บา้นเขวานอ้ย

หมู่ที ่8  ต าบลยางชุมน้อย  อ าเภอยางชุมน้อย  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  464.00 เมตร  หมู่ที ่8  ต าบลยางชุมน้อย
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,320.00 ตารางเมตร   อ าเภอยางชุมน้อย

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
123 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านคูสระน้อย  หมู่ที ่7 ส านักการช่าง

บ้านคูสระน้อย  หมู่ที ่7  ต าบลไผ่ – บ้านหนองศาลา ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลไผ่ – บ้านหนองศาลา
หมู่ที ่8 ต าบลสร้างปี ่อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  625.00 เมตร   หมู่ที ่8  ต าบลสร้างปี่

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,500.00 ตารางเมตร   อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
124 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านคูส่ีแจ หมู่ที ่4 ส านักการช่าง

บ้านคูส่ีแจ หมู่ที ่4 ต าบลดงรัก – เขตต าบลโคกตาล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลดงรัก – เขต
อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  531.00 เมตร ต าบลโคกตาล อ าเภอภูสิงห์

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,655.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

125 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโคกระเวยีง หมู่ที ่3 ส านักการช่าง
บ้านโคกระเวยีง หมู่ที่ 3 (หนองตราด) ต าบลขุนหาญ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (หนองตราด) ต าบลขุนหาญ –
เขตต าบลกระหวนั อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 584.00 เมตร เขตต าบลกระหวนั 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,336.00 ตารางเมตร  อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

126 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านจ านรรจ์ หมู่ที ่9 ส านักการช่าง
บ้านจ านรรจ์ หมูท่ี่ 9 ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์

เขตต าบลภูฝ้าย อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 372.00 เมตร  – เขตต าบลภูฝ้าย 
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,232.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
127 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านดงสูง หมู่ที ่15 ส านักการช่าง

บ้านดงสูง  หมู่ที ่15  ต าบลหนองหญ้าลาด – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหนองหญ้าลาด – 
บ้านแสงเจริญ  หมู่ที ่6  ต าบลตระกาจ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร  บ้านแสงเจริญ หมู่ที ่6 
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   ต าบลตระกาจ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอกนัทรลักษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

128 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านดวนน้อย  หมู่ที ่4 ส านักการช่าง
บ้านดวนน้อย  หมู่ที ่4  ต าบลเมืองแคน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลเมืองแคน – 
บ้านคูสระน้อย  หมู่ที ่7  ต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  625.00 เมตร  บ้านคูสระน้อย  หมู่ที ่7
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,500.00 ตารางเมตร ต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
129 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านดวนใหญ่ หมู่ที ่1 – ส านักการช่าง

บ้านดวนใหญ่ หมู่ที ่1 – บ้านหนองนาโพธิ์ หมู่ที ่6 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านหนองนาโพธิ์ หมู่ที ่6 
ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหิน – บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที ่5 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  597.00 เมตร ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหิน –
ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห์  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,388.00 ตารางเมตร   บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที ่5 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห์
จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

130 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านดอนหล่ี  หมู่ที ่4 – ส านักการช่าง
บ้านดอนหล่ี  หมู่ที ่4 – บ้านดอนหล่ีตะวนัออก  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านดอนหล่ีตะวนัออก  หมูท่ี ่10

หมู่ที ่10  ต าบลสมอ – บ้านโนนด่ัง  หมู่ที ่7  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  673.00 เมตร ต าบลสมอ – บ้านโนนด่ัง
ต าบลพิมาย  อ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,692.00 ตารางเมตร   หมู่ที ่7  ต าบลพิมาย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอปรางค์กู่  จงัหวดัศรีสะเกษ

131 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านดอนเหลือม  หมู่ที ่3 ส านักการช่าง
บ้านดอนเหลือม  หมู่ที ่3  ต าบลโพธิ์ศรี – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลโพธิ์ศรี – บ้านหนองแวง
บ้านหนองแวง  หมู่ที ่6  ต าบลดู่  อ าเภอปรางค์กู่ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  673.00 เมตร หมู่ที ่6  ต าบลดู่
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,692.00 ตารางเมตร   อ าเภอปรางค์กู ่จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
132 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านด่านเหนือ หมู่ที ่3 ส านักการช่าง

บ้านด่านเหนือ หมู่ที ่3 ต าบลภูผาหมอก – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลภูผาหมอก – 
บ้านโนนเหล่ือม หมู่ที ่6 ต าบลโนนส าราญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 628.00 เมตร บ้านโนนเหล่ือม หมู่ที ่6 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,198.00 ตารางเมตร   ต าบลโนนส าราญ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอกนัทรลักษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

133 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง
ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านแดง หมู่ที ่3 ส านักการช่าง
บ้านแดง หมู่ที ่3 ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง – บ้านซ า ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง –
หมู่ที ่5 ต าบลรังแร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 632.00 เมตร บ้านซ า หมู่ที ่5 ต าบลรังแร้ง
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,528.00 ตารางเมตร   อ าเภออุทุมพรพิสัย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

134 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโดนเอาวใ์ต้ หมู่ที ่10 ส านักการช่าง
บ้านโดนเอาวใ์ต้ หมู่ที่ 10 ต าบลรุง – เขตต าบลละลาย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลรุง – เขตต าบลละลาย
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 445.00 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,225.00 ตารางเมตร  จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

135 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านตรอย  หมู่ที ่5  ส านักการช่าง
บ้านตรอย  หมู่ที ่5  ต าบลหนองฉลอง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหนองฉลอง – 
บ้านสวายเพ็ง  หมู่ที ่2  ต าบลนิคมพัฒนา  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  655.00 เมตร บ้านสวายเพ็ง  หมู่ที ่2  
อ าเภอขุขันธ ์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,620.00 ตารางเมตร   ต าบลนิคมพัฒนา  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอขุขันธ ์ จังหวดัศรีสะเกษ
136 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านตระกวน หมู่ที ่3 ส านักการช่าง

บา้นตระกวน หมู่ที่ 3 ต าบลพงิพวย – เขตต าบลศรีแกว้ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลพิงพวย – เขต
อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 444.00 เมตร ต าบลศรีแก้ว อ าเภอศรีรัตนะ

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,220.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

137 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง
ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านตะเคียนตะวนัออก ส านักการช่าง
บ้านตะเคียนตะวนัออก หมู่ที ่12 ต าบลตะเคียน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที ่12 ต าบลตะเคียน –
บ้านช าแระกลาง หมู่ที ่10 ต าบลห้วยเหนือ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  525.00 เมตร  บ้านช าแระกลาง หมู่ที ่10
อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,625.00 ตารางเมตร   ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

138 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านตาลอย หมู่ที ่3 – ส านักการช่าง
บ้านตาลอย หมู่ที ่3 – บ้านมหาราช หมู่ที ่10 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านมหาราช หมู่ที ่10 
ต าบลจานใหญ่ – เขตต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร ต าบลจานใหญ่ – เขต
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกนัทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
139 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านตาลอย หมู่ที ่3 ส านักการช่าง

บ้านตาลอย หมู่ที ่3 ต าบลจานใหญ่ – บ้านแสงเจริญ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลจานใหญ่ – บา้นแสงเจริญ

หมู่ที ่6 ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร หมู่ที ่6 ต าบลตระกาจ
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   อ าเภอกันทรลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
140 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโตนดตะวนัตก ส านักการช่าง

บ้านโตนดตะวนัตก (แยกบ้านหนองคงคา) หมู่ที ่11 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (แยกบ้านหนองคงคา) 
ต าบลขนุน – บ้านโนนศิริ หมู่ที ่7 ต าบลบึงมะลู รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร หมู่ที ่11 ต าบลขนุน – 
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   บ้านโนนศิริ หมู่ที ่7 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์
จังหวดัศรีสะเกษ

141 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านท่าคล้อ หมู่ที ่1 – ส านักการช่าง
บ้านท่าคล้อ หมู่ที ่1 – บ้านหนองบักโทน หมู่ที ่4 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านหนองบักโทน หมู่ที ่4
ต าบลท่าคล้อ – เขตต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 437.00 เมตร ต าบลท่าคล้อ – เขต
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,185.00 ตารางเมตร   ต าบลหนองหว้า อ าเภอเบญจลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

63



2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

142 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านท่าสวา่งสามัคคี หมู่ที ่9 ส านักการช่าง
บ้านท่าสวา่งสามัคคี หมู่ที ่9 ต าบลโนนส าราญ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลโนนส าราญ – 
บ้านตาแท่น หมู่ที ่3 ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 580.00 เมตร บ้านตาแท่น หมู่ที ่3 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,204.00 ตารางเมตร   ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
143 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านท่าสวา่งสามัคคี หมู่ที ่9 ส านักการช่าง

บ้านท่าสวา่งสามัคคี หมู่ที ่9 ต าบลโนนส าราญ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลโนนส าราญ – 
บา้นโนนเปอืย หมู่ที่ 10 ต าบลบงึมะลู อ าเภอกนัทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร บ้านโนนเปือย หมู่ที ่10 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
144 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านทุง่ชัย  หมู่ที ่17  ส านักการช่าง

บ้านทุง่ชัย  หมู่ที ่17  ต าบลปรือใหญ่ – บ้านเคาะ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลปรือใหญ่ – บ้านเคาะ
หมู่ที ่1  ต าบลศรีตระกูล  อ าเภอขุขันธ ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  655.00 เมตร  หมู่ที ่1  ต าบลศรีตระกูล
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,620.00 ตารางเมตร   อ าเภอขุขันธ ์ จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
145 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บา้นทุ่งมอ่ง  หมู่ที่ 11 ต าบลสมอ ส านักการช่าง

บ้านทุง่ม่อง  หมู่ที ่11  ต าบลสมอ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  – บ้านหนองเชียงทูนใต้  หมู่ที่ 15

บ้านหนองเชียงทูนใต้ หมู่ที ่15 ต าบลหนองเชียงทูน รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  673.00 เมตร ต าบลหนองเชียงทูน  

อ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,692.00 ตารางเมตร   อ าเภอปรางค์กู่  จงัหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
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โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

146 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านทุง่ยาว หมู่ที ่4 ส านักการช่าง
บ้านทุง่ยาว หมู่ที ่4 ต าบลละลาย – บ้านแจงแมง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลละลาย – บ้านแจงแมง
หมู่ที ่2 ต าบลช า อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร หมู่ที ่2 ต าบลช า 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   อ าเภอกันทรลักษ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

147 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านนาทุง่ หมู่ที ่7 ส านักการช่าง
บ้านนาทุง่ หมู่ที ่7 ต าบลผักไหม – คลองอีสานเขียว ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลผักไหม – คลองอีสานเขียว

อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวดัศรีสะเกษ – เขต รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  708.00 เมตร อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวดัสุรินทร์ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,832.00 ตารางเมตร    – เขตอ าเภอส าโรงทาบ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัสุรินทร์

148 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที ่3 ส านักการช่าง
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที ่3 ต าบลช า – เขต อบต.รุง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลช า – เขต อบต.รุง
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

149 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านนารังกาใต้ หมู่ที ่15 – ส านักการช่าง
บ้านนารังกาใต้ หมู่ที ่15 – บ้านโนนคูณ หมู่ที ่14 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านโนนคูณ หมู่ที ่14
ต าบลกุดเสลา อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลักษ์

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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แบบ ผด 02 

150 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านน้ าเกล้ียง หมู่ที ่1  ส านักการช่าง
บ้านน้ าเกล้ียง หมู่ที ่1  ต าบลน้ าเกล้ียง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลน้ าเกล้ียง – 
บ้านโนนชมภู หมู่ที ่10  ต าบลคูบ อ าเภอน้ าเกล้ียง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  460.00 เมตร บ้านโนนชมภู หมู่ที ่10  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,300.00 ตารางเมตร   ต าบลคูบ อ าเภอน้ าเกล้ียง

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
151 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านนิคมซอย1 (คลอง4) ส านักการช่าง

บ้านนิคมซอย1 (คลอง4) หมู่ที ่1 ต าบลหนองฉลอง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที ่1  ต าบลหนองฉลอง –
บ้านตะแบก  หมู่ที ่8  ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  527.00 เมตร บ้านตะแบก  หมู่ที ่8  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,635.00 ตารางเมตร   ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
152 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านนิคมซอย4 (คลอง4) ส านักการช่าง

บา้นนคิมซอย 4 (คลอง4) หมู่ที่ 4  ต าบลหนองฉลอง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที ่4  ต าบลหนองฉลอง –
เขตต าบลสะเดาใหญ่  อ าเภอขุขันธ ์ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  655.00 เมตร เขตต าบลสะเดาใหญ่  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,620.00 ตารางเมตร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

153 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บา้นโนน  หมู่ที่ 7 – บา้นโนนสูง ส านักการช่าง
บ้านโนน  หมู่ที ่7 – บ้านโนนสูง  หมู่ที ่8  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที ่8  ต าบลบึงบอน –
ต าบลบึงบอน – บ้านล้ินฟ้า  หมู่ที ่1  ต าบลล้ินฟ้า รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  574.00 เมตร บ้านล้ินฟ้า  หมูท่ี ่1  ต าบลล้ินฟ้า

อ าเภอยางชุมน้อย  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,296.00 ตารางเมตร อ าเภอยางชุมน้อย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

154 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโนนค้อใต้ หมู่ที ่18 – ส านักการช่าง
บ้านโนนค้อใต้ หมู่ที ่18 – บ้านเหล่าเชือก หมู่ที ่10 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านเหล่าเชือก หมู่ที ่10 
ต าบลโนนค้อ – เขตต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 426.00 เมตร ต าบลโนนค้อ – เขต
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,130.00 ตารางเมตร ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
155 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง
ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโนนคูณ หมู่ที ่14 – ส านักการช่าง

บ้านโนนคูณ หมู่ที ่14 – บึงระนาม – บ้านกุดเสลา ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บึงระนาม – บ้านกุดเสลา
หมู่ที ่3 ต าบลกุดเสลา อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร หมู่ที ่3 ต าบลกุดเสลา 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
156 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโนนแคน หมู่ที ่12 – ส านักการช่าง

บา้นโนนแคน หมู่ที่ 12 – ฝายบา้นโนนส าโรง หมู่ที่ 7 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝายบ้านโนนส าโรง หมู่ที ่7 –
บา้นแดงใหญ ่หมู่ที่ 9 ต าบลกล้วยกวา้ง อ าเภอหว้ยทับทัน – รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 543.00 เมตร บ้านแดงใหญ่ หมู่ที ่9 
เขตต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่ จงัหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,715.00 ตารางเมตร    ต าบลกล้วยกวา้ง อ าเภอหว้ยทบัทนั

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้  – เขตต าบลส าโรงปราสาท
อ าเภอปรางค์กู ่จังหวัดศรีสะเกษ

157 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโนนจิก หมู่ที ่6 ส านักการช่าง

บ้านโนนจิก หมู่ที ่6 ต าบลกระแชง – ทางหลวง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลกระแชง – ทล. 24 –
หมายเลข 24 – บ้านขอนแก่น หมู่ที ่11 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 551.00 เมตร บ้านขอนแก่น หมู่ที ่11 
ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,204.00 ตารางเมตร   ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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แบบ ผด 02 

158 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโนนด่ัง หมู่ที ่12 – ส านักการช่าง
บ้านโนนด่ัง หมู่ที ่12 – บ้านหนองนา หมู่ที ่13 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านหนองนา หมู่ที ่13 –
บ้านหนองอาคูณ หมู่ที ่5 ต าบลปราสาท รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 570.00 เมตร บ้านหนองอาคูณ หมู่ที ่5
อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,850.00 ตารางเมตร   ต าบลปราสาท 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

159 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโนนทราย หมู่ที ่8 ส านักการช่าง
บ้านโนนทราย หมู่ที ่8 (หาดบ้านแก้ง) – แม่น้ ามูล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (หาดบ้านแก้ง) – แม่น้ ามูล
ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 509.00 เมตร ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,545.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

160 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโนนแย้ หมู่ที ่7 ส านักการช่าง
บ้านโนนแย้ หมู่ที ่7 ต าบลหญ้าปล้อง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหญ้าปล้อง – เขต
เขตต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 509.00 เมตร ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,545.00 ตารางเมตร  จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

161 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 1,000,000 บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที ่10 ส านักการช่าง
บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที ่10  ต าบลบึงบอน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร ต าบลบึงบอน อ าเภอยางชุมน้อย

อ าเภอยางชุมน้อย  จังหวดัศรีสะเกษ – รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,145.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ – เขต
เขตอ าเภอเขื่องใน  จังหวดัอุบลราชธานี หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 4,580.00 ตารางเมตร   อ าเภอเขื่องใน

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัอุบลราชธานี
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

162 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่3 ส านักการช่าง
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่3 ต าบลขนุน – บ้านท่าสวา่ง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หน  0.10 เมตร ต าบลขนุน – บ้านท่าสวา่ง
หมู่ที ่2 ต าบลโนนส าราญ  อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร  หมู่ที ่2 ต าบลโนนส าราญ
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   อ าเภอกนัทรลักษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
163 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านบัวเตย  หมู่ที ่5 – ส านักการช่าง

บ้านบัวเตย  หมู่ที ่5 – บ้านศรีพันเรือ  หมู่ที ่11  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านศรีพันเรือ  หมู่ที ่11  
ต าบลหนองแก้ว – บ้านตะดอบ หมู่ที ่1 ต าบลตะดอบ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  570.00 เมตร  ต าบลหนองแก้ว – บ้านตะดอบ
อ าเภอเมือง  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,280.00 ตารางเมตร   หมู่ที ่1  ต าบลตะดอบ  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอเมือง  จังหวดัศรีสะเกษ
164 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านบาก  หมู่ที ่3 – ส านักการช่าง

บ้านบาก  หมู่ที ่3 – บ้านโคกเลาะ (บ้านโนนชาด)  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านโคกเลาะ (บ้านโนนชาด)  
หมู่ที ่8  ต าบลจาน  อ าเภอเมือง – เขตต าบลพยุห์  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  570.00 เมตร  หมู่ที ่8 ต าบลจาน  
อ าเภอพยุห์  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,280.00 ตารางเมตร   อ าเภอเมือง – เขตต าบลพยุห์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอพยุห์  จังหวดัศรีสะเกษ
165 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านบุยาว  หมู่ที ่2 – ส านักการช่าง

บ้านบุยาว  หมู่ที ่2 – บ้านโนนส าโรง  หมู่ที ่7 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านโนนส าโรง  หมู่ที ่7 –
บ้านกล้วยกวา้ง  หมู่ที ่1  ต าบลกล้วยกวา้ง  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  708.00 เมตร  บ้านกล้วยกวา้ง  หมู่ที ่1  
อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,832.00 ตารางเมตร   ต าบลกล้วยกวา้ง  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

166 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านปราสาท  หมู่ที ่1 – ส านักการช่าง
บ้านปราสาท  หมู่ที ่1 – บ้านกอเลา  หมู่ที ่2  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านกอเลา  หมู่ที ่2  
ต าบลปราสาท  อ าเภอหว้ยทบัทนั – เขตต าบลหนองไฮ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  708.00 เมตร  ต าบลปราสาท  อ าเภอห้วยทับทัน –

อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,832.00 ตารางเมตร   เขตต าบลหนองไฮ  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภออุทุมพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ

167 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านเปือย หมู่ที ่6 ส านักการช่าง
บ้านเปือย หมู่ที ่6 ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง –
เชื่อมเขตต าบลกุดเมืองฮาม อ าเภอยางชุมน้อย รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 630.00 เมตร เชื่อมเขตต าบลกุดเมืองฮาม
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,520.00 ตารางเมตร   อ าเภอยางชุมน้อย จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 
168 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านเปือย หมู่ที ่7 – ส านักการช่าง

บ้านเปือย หมู่ที ่7 – บ้านหนองเม็ก หมู่ที ่12 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที ่12 –
บ้านฮ่องข่า หมู่ที ่8 ต าบลหนองอึ่ง อ าเภอราษีไศล – รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 508.00 เมตร บ้านฮ่องข่า หมู่ที ่8 
บ้านเพ็ก หมู่ที ่7 ต าบลรังแร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,540.00 ตารางเมตร   ต าบลหนองอึ่ง อ าเภอราษไีศล –

จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ บ้านเพ็ก หมู่ที ่7 ต าบลรังแร้ง
อ าเภออุทุมพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ

169 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโปร่ง หมู่ที ่7 – ส านักการช่าง
บ้านโปร่ง หมู่ที ่7 – บ้านเหล่าเชือก หมู่ที ่10 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านเหล่าเชือก หมู่ที ่10
ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ – เขตอ าเภอเบญจลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 426.00 เมตร ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ –
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,130.00 ตารางเมตร   เขตอ าเภอเบญจลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

170 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านผือพัฒนา  หมู่ที ่15  ส านักการช่าง
บ้านผือพัฒนา  หมู่ที ่15  ต าบลกู่  อ าเภอปรางค์กู่ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลกู่  อ าเภอปรางค์กู่  
จังหวดัศรีสะเกษ – เขตต าบลตรวจ  อ าเภอศรีณรงค์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  673.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ – เขต
จังหวดัสุรินทร์ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,692.00 ตารางเมตร   ต าบลตรวจ  อ าเภอศรีณรงค์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัสุรินทร์
171 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านไผ่ หมู่ที ่7 ส านักการช่าง

บ้านไผ่ หมู่ที ่7 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลเมืองจันทร์ 
บ้านปะโด๊ะ หมู่ที ่8 ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 553.00 เมตร อ าเภอเมอืงจันทร์ – บา้นปะโด๊ะ

จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,765.00 ตารางเมตร   หมู่ที ่8 ต าบลปราสาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ

172 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านพิงพวยตะวันออก  หมูท่ี่ 12 ส านักการช่าง
บ้านพิงพวยตะวนัออก  หมู่ที ่12  ต าบลพิงพวย  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลพิงพวย  อ าเภอศรีรัตนะ –

อ าเภอศรีรัตนะ – บ้านซ าสะโหมง  หมู่ที ่7 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  444.00 เมตร บ้านซ าสะโหมง  หมู่ที ่7
ต าบลไพร  อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,220.00 ตารางเมตร   ต าบลไพร อ าเภอขุนหาญ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
173 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านพิมาย หมู่ที ่1 ส านักการช่าง

บ้านพิมาย หมู่ที ่1  ต าบลพิมาย – บ้านขามฆ้อง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลพิมาย – บ้านขามฆ้อง 
(บ้านฆ้องน้อย)  หมู่ที ่2  ต าบลพิมายเหนือ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  673.00 เมตร (บ้านฆ้องน้อย) หมู่ที ่2
อ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,692.00 ตารางเมตร   ต าบลพมิายเหนือ อ าเภอปรางค์กู่

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

174 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโพธิ์ หมู่ที ่2 ต าบลซ า ส านักการช่าง
บ้านโพธิ์ หมู่ที ่2 ต าบลซ า อ าเภอเมือง – เชื่อม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร อ าเภอเมือง – เชื่อมเขต
เขตต าบลบ่อแก้ว อ าเภอวงัหิน จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 509.00 เมตร ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอวงัหิน

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,545.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

175 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านไพรพะยอม หมู่ที ่8  ส านักการช่าง
บ้านไพรพะยอม หมู่ที ่8  ต าบลกล้วยกวา้ง  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลกล้วยกวา้ง  
อ าเภอห้วยทับทัน – บ้านตาเปียง หมู่ที ่1 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  708.00 เมตร อ าเภอหว้ยทับทัน – บ้านตาเปียง

ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,832.00 ตารางเมตร   หมู่ที ่1 ต าบลส าโรงปราสาท
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอปรางค์กู ่จังหวัดศรีสะเกษ

176 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านฟ้าผ่า  หมู่ที ่3  ส านักการช่าง
บ้านฟ้าผ่า  หมู่ที ่3  ต าบลจานแสนไชย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลจานแสนไชย – 
บ้านหนองแข้ หมู่ที ่11 ต าบลกล้วยกวา้ง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  708.00 เมตร บ้านหนองแข้ หมู่ที ่11 
อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,832.00 ตารางเมตร   ต าบลกล้วยกวา้ง 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ

177 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที ่2 – ส านักการช่าง
บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที ่2 – บ้านหนองแคนน้อย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที ่4
หมู่ที ่4 ต าบลเมืองจันทร์ – เขตต าบลหนองใหญ่ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 685.00 เมตร ต าบลเมืองจันทร์ – เขต
อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,740.00 ตารางเมตร   ต าบลหนองใหญ่ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอเมอืงจนัทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

178 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านยาง  หมู่ที ่6  ส านักการช่าง
บ้านยาง  หมู่ที ่6  ต าบลเมืองแคน – บ้านเมี่ยง  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลเมืองแคน – บ้านเมี่ยง
หมู่ที ่4  ต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  504.00 เมตร หมู่ที ่4  ต าบลไผ่

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,520.00 ตารางเมตร   อ าเภอราษีไศล  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

179 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านยางกุด หมู่ที ่5 ส านักการช่าง
บ้านยางกุด หมู่ที ่5 ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง
ป่าสงวนชุมชน ต าบลทุง่สวา่ง อ าเภอวงัหิน รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 509.00 เมตร  – ป่าสงวนชุมชน 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,545.00 ตารางเมตร   ต าบลทุง่สวา่ง อ าเภอวงัหิน

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
180 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านยางชุมน้อย  หมู่ที ่3 – ส านักการช่าง

บ้านยางชุมน้อย  หมู่ที ่3 – บ้านยางชุมน้อย  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านยางชุมน้อย  หมู่ที ่9
หมู่ที ่9  ต าบลยางชุมน้อย  อ าเภอยางชุมน้อย  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  574.00 เมตร  ต าบลยางชุมน้อย  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,296.00 ตารางเมตร   อ าเภอยางชุมน้อย  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
181 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านร่มเย็น หมู่ที ่17 ส านักการช่าง

บ้านร่มเยน็ หมู่ที่ 17 (แยกหน้าที่วา่การอ าเภอโนนคูณ) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (แยกหน้าทีว่า่การอ าเภอโนนคูณ)

ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ – รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 528.00 เมตร ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ
เขตต าบลดอนกลาง อ าเภอส าโรง จังหวดัอุบลราชธานี หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,112.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ – เขต

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ ต าบลดอนกลาง อ าเภอส าโรง
จังหวดัอุบลราชธานี
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

182 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านเวยีน หมู่ที ่5 ส านักการช่าง
บ้านเวยีน หมู่ที ่5 ต าบลตะเคียน – บ้านไลย์พัฒนา ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลตะเคียน – 
หมู่ที ่10 ต าบลจะกง อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  525.00 เมตร บ้านไลย์พัฒนา หมู่ที ่10 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,625.00 ตารางเมตร   ต าบลจะกง อ าเภอขุขันธ ์
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

183 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านศรีผไทราษฎร์ หมู่ที ่16 ส านักการช่าง
บ้านศรีผไทราษฎร์ หมู่ที ่16 (ถนนเลียบห้วยเสน) – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ถนนเลียบห้วยเสน) – 
ฝาย คสล. กรมชลประทาน  ต าบลกู่  อ าเภอปรางค์กู่ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  673.00 เมตร  ฝาย คสล. กรมชลประทาน
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,692.00 ตารางเมตร   ต าบลกู่  อ าเภอปรางค์กู่

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
184 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านศาลา หมู่ที ่4 ส านักการช่าง

บ้านศาลา หมู่ที ่4 ต าบลโคกตาล – ถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลโคกตาล – ทล.2341 
หมายเลข 2341 สายบ้านโคกตาล – รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 660.00 เมตร สายโคกตาล – ไพรพัฒนา
บ้านไพรพัฒนาตะวนัออก หมู่ที ่10 ต าบลไพรพัฒนา หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,640.00 ตารางเมตร   หมู่ที ่10 ต าบลไพรพัฒนา 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ

185 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านศิลาทอง หมู่ที ่2 ส านักการช่าง
บ้านศิลาทอง หมู่ที ่2 ต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ
เขตต าบลไพร อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 444.00 เมตร  – เขตต าบลไพร 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,220.00 ตารางเมตร  อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

186 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านสร้างเรือ  หมู่ที ่5 – ส านักการช่าง
บ้านสร้างเรือ  หมู่ที ่5 – ทางหลวงหมายเลข 226 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ทล.226 – บ้านกระทุม้ หมู่ที ่4
บ้านกระทุม้  หมู่ที ่4  ต าบลห้วยทับทัน  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  895.00 เมตร  ต าบลห้วยทับทัน  อ าเภอห้วยทับทัน

อ าเภอห้วยทับทัน – เขตต าบลหนองห้าง  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,685.00 ตารางเมตร    – เขตต าบลหนองห้าง
อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภออุทุมพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ

187 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านสวสัดี หมู่ที ่8 ส านักการช่าง
บ้านสวสัดี หมู่ที ่8 ต าบลห้วยทับทัน – ฝายตาชี – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลห้วยทับทัน – ฝายตาชี –
บ้านห้วยยาง หมู่ที ่13 ต าบลเมืองหลวง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 708.00 เมตร บ้านห้วยยาง หมู่ที ่13 
อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,832.00 ตารางเมตร   ต าบลเมืองหลวง 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ

188 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านสวาย  หมู่ที ่7  ต าบลโสน ส านักการช่าง
บ้านสวาย  หมู่ที ่7  ต าบลโสน  อ าเภอขุขันธ ์– ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร อ าเภอขุขันธ ์– บ้านโคกแก้ว
บ้านโคกแก้ว หมู่ที ่6 ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  655.00 เมตร หมู่ที ่6 ต าบลละลม 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,620.00 ตารางเมตร   อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
189 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านสะอาง หมู่ที ่12 ส านักการช่าง

บ้านสะอาง หมู่ที ่12 ต าบลห้วยเหนือ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลห้วยเหนือ – 
บ้านตะเคียนตะวนัออก หมู่ที ่12 ต าบลตะเคียน รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  525.00 เมตร บ้านตะเคียนตะวนัออก 
อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,625.00 ตารางเมตร   หมู่ที ่12 ต าบลตะเคียน 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ

75



2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

190 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บา้นสังเมก็ หมู่ที่ 1 ต าบลสังเมก็ ส านักการช่าง
บ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ต าบลสังเม็ก – บ้านโนนใหญเ่หนือ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  – บ้านโนนใหญ่เหนือ 
หมูท่ี ่10 ต าบลเมือง อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  552.00 เมตร หมู่ที ่10 ต าบลเมือง 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
191 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านสามแยก หมู่ที ่11 ส านักการช่าง

บ้านสามแยก หมู่ที ่11 ต าบลกุดเสลา  – บ้านโนนเรือ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ต าบลกุดเสลา – บ้านโนนเรือ
หมู่ที ่6 ต าบลสวนกล้วย อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 445.00 เมตร หมู่ที ่6 ต าบลสวนกล้วย
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,225.00 ตารางเมตร   อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
192 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านสามแยก หมู่ที ่11 ส านักการช่าง

บา้นสามแยก หมู่ที่ 11 ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลักษ ์– ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลกุดเสลา 
บา้นค าสะอาด หมู่ที่ 8 ต าบลทา่คล้อ อ าเภอเบญจลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 445.00 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์ – 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,225.00 ตารางเมตร บ้านค าสะอาด หมู่ที ่8 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ ต าบลท่าคล้อ อ าเภอเบญจลักษ์
จังหวดัศรีสะเกษ

193 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านส่ีแยก หมู่ที ่9 ส านักการช่าง
บ้านส่ีแยก หมู่ที ่9 ต าบลจานใหญ่ – บ้านแสงเจริญ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลจานใหญ่ – บา้นแสงเจริญ

หมู่ที ่6 ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร หมู่ที ่6 ต าบลตระกาจ 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   อ าเภอกันทรลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

194 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านเสมอใจ หมู่ที ่7 ส านักการช่าง
บ้านเสมอใจ หมู่ที ่7 ต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ –
บ้านอาลัย หมู่ที ่7 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 583.00 เมตร บ้านอาลัย หมู่ที ่7 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,332.00 ตารางเมตร   ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบึง

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
195 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองขวาง หมู่ที ่10 ส านักการช่าง

บ้านหนองขวาง หมู่ที ่10 (บ้านค าเตย) – บ้านกุดเสลา ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (บ้านค าเตย) – บ้านกุดเสลา
หมูท่ี ่3 ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลักษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร หมู่ที ่3 ต าบลกุดเสลา 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร   อ าเภอกันทรลักษ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

196 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองขวาง หมู่ที ่10 ส านักการช่าง
บ้านหนองขวาง หมู่ที ่10 (บ้านค าเตย) ต าบลกุดเสลา ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (บ้านค าเตย) ต าบลกุดเสลา
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ – เขต รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 552.00 เมตร อ าเภอกนัทรลักษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

ต าบลนาเกษม อ าเภอทุง่ศรีอุดม จังหวดัอุบลราชธานี หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,208.00 ตารางเมตร    – เขตต าบลนาเกษม 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอทุง่ศรีอุดม 

จังหวดัอุบลราชธานี
197 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองเข้ากรรม หมู่ที ่9 – ส านักการช่าง

บ้านหนองเข้ากรรม หมู่ที ่9 – บ้านหนองหวา้ หมู่ที ่1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านหนองหวา้ หมู่ที ่1 
ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง – เชื่อมเขตต าบลดู่ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 630.00 เมตร ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,520.00 ตารางเมตร    – เชื่อมเขตต าบลดู่ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวดัศรีสะเกษ

77



2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

198 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองค้า หมู่ที ่1 ส านักการช่าง
บ้านหนองค้า หมู่ที ่1 ต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ –
บ้านอาลัย หมู่ที ่7 ต าบลสุขสวสัด์ อ าเภอไพรบึง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 583.00 เมตร บ้านอาลัย หมู่ที ่7 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,332.00 ตารางเมตร   ต าบลสุขสวสัด์ อ าเภอไพรบึง

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
199 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองค า หมู่ที ่9 – ส านักการช่าง

บ้านหนองค า หมู่ที ่9 – บ้านหัวนา หมู่ที ่10 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บา้นหวันา หมู่ที่ 10 ต าบลน้ าค า

ต าบลน้ าค า (รอบเขตแนวป่า) – เขตต าบลคูซอด รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 509.00 เมตร (รอบเขตแนวป่า) – เขต
อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,545.00 ตารางเมตร   ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
200 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองแคน หมู่ที ่16 – ส านักการช่าง

บ้านหนองแคน หมู่ที ่16 – วดัป่าสุธรรมรังสี ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร วดัป่าสุธรรมรังสี  
ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 685.00 เมตร ต าบลเมืองจันทร์ 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,740.00 ตารางเมตร   อ าเภอเมอืงจนัทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
201 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองแคน หมู่ที ่16 – 
 ส านักการช่าง

บา้นหนองแคน หมู่ที่ 16 – สวนธรรมฯต าบลเมอืงจันทร์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร สวนธรรมฯ ต าบลเมืองจันทร์
 – เขตต าบลตาโกน อ าเภอเมอืงจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 708.00 เมตร  – เขตต าบลตาโกน 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,832.00 ตารางเมตร   อ าเภอเมอืงจนัทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

202 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองทามน้อย  หมู่ที ่7 ส านักการช่าง
บ้านหนองทามน้อย  หมู่ที ่7  ต าบลค าเนียม – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลค าเนียม – บ้านหนองกี่
บ้านหนองกี่  หมู่ที ่7  ต าบลยาง  อ าเภอกันทรารมย์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  570.00 เมตร หมู่ที ่7  ต าบลยาง
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,280.00 ตารางเมตร   อ าเภอกันทรารมย์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
203 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองนกเขียน หมู่ที ่3 ส านักการช่าง

บ้านหนองนกเขียน หมู่ที ่3 ต าบลหนองงูเหลือม – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหนองงูเหลือม – 
บ้านเสียวเหนือ หมู่ที่ 12 ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 543.00 เมตร บ้านเสียวเหนือ หมู่ที ่12 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,172.00 ตารางเมตร   ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
204 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองไผ่ หมู่ที ่12 ส านักการช่าง

บ้านหนองไผ่ หมู่ที ่12 ต าบลพยุห์ – บ้านโคกเพ็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลพยุห์ – บ้านโคกเพ็ก
หมู่ที ่9 – บ้านโนนเพ็ก หมู่ที ่1 ต าบลโนนเพ็ก รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 581.00 เมตร หมู่ที ่9 – บ้านโนนเพ็ก 
อ าเภอพยุห์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,324.00 ตารางเมตร   หมู่ที ่1 ต าบลโนนเพ็ก 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอพยุห์ จังหวดัศรีสะเกษ
205 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองไผ่ หมู่ที ่5 ส านักการช่าง

บ้านหนองไผ่ หมู่ที ่5 ต าบลหนองไผ่ – เขต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหนองไผ่ – เขต
ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 509.00 เมตร ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,545.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

206 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองม่วง หมู่ที ่9  ส านักการช่าง
บ้านหนองม่วง หมู่ที ่9  ต าบลหนองหัวช้าง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหนองหัวช้าง – 
บ้านหนองทามน้อย หมู่ที ่4 ต าบลค าเนียม รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  570.00 เมตร  บ้านหนองทามน้อย หมู่ที ่4
อ าเภอกันทรารมย์  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,280.00 ตารางเมตร   ต าบลค าเนียม อ าเภอกนัทรารมย์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

207 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองลุง หมู่ที ่14 – ส านักการช่าง
บ้านหนองลุง หมู่ที ่14 – หนองขี้หมู ต าบลผักไหม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หนองขี้หมู ต าบลผักไหม 
อ าเภอหว้ยทับทัน จงัหวดัศรีสะเกษ – เขตต าบลเกาะแกว้ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 696.00 เมตร อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,784.00 ตารางเมตร    – เขตต าบลเกาะแก้ว 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

208 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองหวา้ หมู่ที ่1 ส านักการช่าง
บา้นหนองหว้า หมู่ที่ 1 ต าบลหนองหว้า – บา้นโนนไหล่ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหนองหวา้ – 
หมู่ที่ 2 ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 543.00 เมตร บ้านโนนไหล่ หมู่ที ่2 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,172.00 ตารางเมตร   ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

209 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที ่5 – ส านักการช่าง
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที ่5 – บ้านร่องน้ าค า  หมู่ที ่10 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านร่องน้ าค า  หมู่ที ่10  
ต าบลหนองหวัช้าง อ าเภอกนัทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  460.00 เมตร  ต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอกันทรารมย์

 – บ้านเปือย  ต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,300.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ – บ้านเปือย
จังหวดัอุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ ต าบลโนนกาเล็น อ าเภอส าโรง

จังหวดัอุบลราชธานี
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แบบ ผด 02 

210 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านห้วย หมู่ที ่8 ต าบลพิงพวย ส านักการช่าง
บ้านห้วย หมู่ที ่8 ต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร อ าเภอศรีรัตนะ – เขต
เขตต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 551.00 เมตร ต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,204.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

211 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บา้นหว้า หมู่ที่ 6 ต าบลปราสาท ส านักการช่าง
บ้านหวา้ หมู่ที ่6 ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  อ าเภอห้วยทับทัน – เขต
เขตต าบลเมืองจันทร์  อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 570.00 เมตร ต าบลเมืองจันทร์  

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,850.00 ตารางเมตร อ าเภอเมืองจันทร์  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

212 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านอีหล่ าใหม่ หมู่ที ่10 ส านักการช่าง
บ้านอีหล่ าใหม่ หมู่ที่ 10 ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง
 – เขตต าบลบ่อแก้ว อ าเภอวงัหิน จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 509.00 เมตร  – เขตต าบลบ่อแก้ว 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,545.00 ตารางเมตร   อ าเภอวงัหิน จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

213 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านอุ่มแสง หมู่ที ่7 ต าบลดู่ ส านักการช่าง
บ้านอุ่มแสง  หมู่ที ่7  ต าบลดู่  อ าเภอราษีไศล – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร อ าเภอราษีไศล – บ้านชาดโง
บ้านชาดโง  หมู่ที ่8  ต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  504.00 เมตร หมู่ที ่8  ต าบลโจดม่วง 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,520.00 ตารางเมตร   อ าเภอศิลาลาด 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

214 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านเอก หมู่ที ่5 ส านักการช่าง
บ้านเอก หมู่ที ่5 ต าบลหญ้าปล้อง – บ้านหนองโน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลหญ้าปล้อง – 
หมู่ที ่3 ต าบลน้ าค า  อ าเภอเมือง  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 630.00 เมตร บ้านหนองโน หมู่ที ่3 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,520.00 ตารางเมตร   ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

215 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโอวป์ังโกว ์หมู่ที ่6 ส านักการช่าง
บ้านโอวป์ังโกว ์หมู่ที ่6 ต าบลไพรพัฒนา – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลไพรพัฒนา – 
ถนนลาดยางบ้านโอวป์ังโกว ์– บ้านทุง่หลวง หมู่ที ่10 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  588.00 เมตร  ถนนบ้านโอวป์ังโกว ์– 
ต าบลห้วยต๊ิกชู อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,646.00 ตารางเมตร   บ้านทุง่หลวง หมู่ที ่10

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ ต าบลห้วยต๊ิกชู อ าเภอภูสิงห์
จังหวดัศรีสะเกษ

216 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านไฮ  หมู่ที ่7  ส านักการช่าง
บ้านไฮ  หมู่ที ่7  ต าบลพิมายเหนือ – บ้านกระโดน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ต าบลพิมายเหนือ – 
หมู่ที ่12  ต าบลหนองเชียงทูน  อ าเภอปรางค์กู่  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  673.00 เมตร บ้านกระโดน  หมู่ที ่12  
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,692.00 ตารางเมตร   ต าบลหนองเชียงทูน  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอปรางค์กู ่จังหวัดศรีสะเกษ

217 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านไฮน้อย  หมู่ที ่9  ส านักการช่าง
บ้านไฮน้อย  หมู่ที่ 9  ต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน

 – เขตอ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  570.00 เมตร  – เขตอ าเภอปรางค์กู่  
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,850.00 ตารางเมตร   จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้
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แบบ ผด 02 

218 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 ร่องกระโพธิ์ บ้านตะเคียน ส านักการช่าง
ร่องกระโพธิ์ บ้านตะเคียน หมู่ที ่1 ต าบลตะเคียน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที ่1 ต าบลตะเคียน – 
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ หมู่ที ่6 ต าบลดองก าเม็ด รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  525.00 เมตร  บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 
อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  2,625.00 ตารางเมตร   หมู่ที ่6 ต าบลดองก าเม็ด 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ
219 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 วดัป่าพรหมนิมิต – แยก ทล. ส านักการช่าง

วัดปา่พรหมนมิติ – แยกทางหลวงบา้นสร้างบาก หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านสร้างบาก หมู่ที ่1 
ต าบลวงัหิน – บ้านโพนยาง หมู่ที ่1 ต าบลโพนยาง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  597.00 เมตร  ต าบลวงัหิน – บ้านโพนยาง
อ าเภอวงัหิน  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,388.00 ตารางเมตร   หมู่ที ่1  ต าบลโพนยาง 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอวงัหิน จังหวดัศรีสะเกษ

220 ค่าใช้จ่ายตามโครงการบูรณาการร่วมกับจังหวดั เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบูรณาการร่วมกับ 200,000 ในพืน้ที่ ส านักปลัดฯ
ศรีสะเกษ จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จังหวดัศรีสะเกษ จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จังหวดัศรีสะเกษ
ชุมชน "จังหวดัสะอาด" ชุมชน “จงัหวดัสะอาด” ในการสนับสนุนเงินรางวลัการ 

ประกวด “จงัหวดัสะอาด” ประจ าปี 2564 โดยพิจารณา
จัดอันดับอ าเภอทีม่ีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“อ าเภอสะอาด” ระดับจังหวดั 
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

221 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และส่งเสริม 100,000 ในพืน้ที่ ส านักปลัดฯ
ปริมาณขยะมูลฝอย การทิง้ การคัดแยกขยะและ การลดปริมาณขยะ    มูลฝอย การทิง้ การคัดแยกขยะ จังหวดัศรีสะเกษ
การจัดการขยะอย่างถูกวธิี การจัดการขยะอย่างถูกวธิ ีในสถานศึกษาในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ โดยการรณรงค์
และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย เป็นการบริหาร
จัดการขยะแต่ละประเภททีต้่องน ากลับมาใช้ใหม่ 
ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะ แยกประเภทอย่าง
ถูกต้องตามแนวทางทีก่ าหนด

222 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรวบรวมและน าขยะ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรวบรวมและน าขยะ 200,000 ในพืน้ที่ ส านักปลัดฯ
อันตรายชุมชนไปก าจัดอย่างถูกวธิี อันตรายชุมชนไปก าจัดอย่างถูกวธิ ีประจ าปี 2564  จังหวดัศรีสะเกษ

เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 

ได้มีการบริหารจัดการขยะอันตรายในเขตชุมชนและ
น าขยะอันตรายชุมชนไปก าจัดอย่างถูกวธิ ีจ านวน 2 คร้ัง
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2. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษฟ์ื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษฟ์ื้นฟู 350,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อบจ.ศรีสะเกษ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม
ในระดับจังหวดั วนัรักต้นไม้ในระดับจังหวดั 
วนัรักต้นไม้ประจ าปขีองชาติ การปลูกต้นไม้ 
การพฒันาแม่น  า ล าคลอง และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่วและการพาณิชย์ การค้าชายแดน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม เดิน-วิ่ง และเพือ่ 500,000 อุทยานเขาพระวหิาร ส านักปลัดฯ

มินิฮาล์ฟ มาราธอน เฉลิมพระเกียรติสู่ ประชาสัมพันธอ์ุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร อ าเภอกันทรลักษ์
อุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร คร้ังที ่23 ค่าใช้จ่าย/ค่าเบีย้เล้ียง ค่าอาหาร จังหวดัศรีสะเกษ
ประจ าปี 2564 ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพือ่เป็นค่าใช่จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 500,000 เขตพืน้ที่ ส านักปลัดฯ
การท่องเทีย่วเชิงการเกษตรแรลล่ี ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่วทาง จังหวดัศรีสะเกษ
ชมของดีศรีสะเกษ การเกษตรในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ

ค่าใช่จ่าย /เงินรางวลั ค่าประชาสัมพันธ ์
3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าฐานข้อมูล เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการท าเวป็ไซต์ 100,000 เขตพืน้ที่ ส านักปลัดฯ

ด้านการท่องเทีย่วและแอพพลิเคชั่นแนะน า แหล่งท่องเทีย่วของ จ.ศรีสะเกษ แนะน า จังหวดัศรีสะเกษ
เส้นทางท่องเทีย่ว จังหวดัศรีสะเกษ เส้นทางแหล่งท่องเทีย่ว สถานทีพ่ัก 

แบบภูมิปัญญารวบรวมฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเทีย่ว

4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเทีย่ว เพือ่เป็นค่าใช่จ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ 250,000 ชุมมชนบึงบูรพ์ ส านักปลัดฯ
เชิงสร้างสรรค์ ชุมชนบึงบูรพ์ ผู้ประกอบการแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรค์ อ าเภอบึงบูรพ์
จังหวดัศรีสะเกษ กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนค่าใช้จ่าย/ จังหวดัศรีสะเกษ

ค่าตอบแทนวทิยากรค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 
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3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่วและการพาณิชย์ การค้าชายแดน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการวจิัยชุมชน เพือ่ใช้จ่ายกิจกรรมส ารวจการพัฒนา 250,000 ชุมชนบ้านรงระ ส านักปลัดฯ
รูปแบบใหม่ เพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ/กิจกรรม หมู่ 8 ต าบลตูม 
ด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ของ อบรมให้ความรู้ค่าใช้จ่าย /ค่าตอบแทน อ าเภอปรางค์กู่
จังหวดัศรีสะเกษ วทิยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ จังหวดัศรีสะเกษ

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา    - เพือ่ประชาสัมพันธป์ระเพณีในท้องถิ่น 750,000 เขตพืน้ที่ ส านักปลัดฯ

การท่องเทีย่วในจังหวดัศรีสะเกษ ดังนี้ ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม จังหวดัศรีสะเกษ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒัน สืบสานประเพณีไหวพ้ระธาตุค่าใช้จ่าย/ 
ธรรมสืบสานประเพณีไหวพ้ระธาตุ บ้านปราสาท ค่าจัดสถานที ่ค่าตอบแทนการแสดง 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒัน - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม
ประเพณีไหวพ้ระธาตุเมืองจันทร์ ต าบลเมือง ประเพณีไหวพ้ระธาตุเมืองจันทร์ประชา-
จันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ สัมพันธป์ราสาทเมืองจันทร์าใช้จ่าย 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒัน ค่าจัดสถานที/่ค่าตอบแทนการแสดง/
ธรรมวดัศรีบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึง ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
บูรพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 
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3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่วและการพาณิชย์ การค้าชายแดน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

- จัดกิจกรรมการท่องเทีย่ว "โฮมบุญข้าวใหม่ - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม
ปลามันลุ่มน้ ามูล-ช"ี วดับ้านจ าปา ต าบล วดัศรีบึงบูรพ์และสร้างความสามัคคีของ
หนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ ชุมชนและหน่วยงานต่างๆค่าใช้จ่าย 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วสืบสานศิลป ค่าจัดสถานที/่ค่าตอบแทนการแสดง/
วฒันธรรมชนเผ่าเยอ ประจ าปี 2564 วดัปรา- ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
สาทเยอ ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบึง - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว โฮมบุญข้าวใหม่
จังหวดัศรีสะเกษ ปลามัน ลุ่มน้ ามูล-ชี วดัจ าปาอนุรักษ์และ

สืบสานประเพณีค่าใช้จ่าย ค่าจัดสถานที/่
ค่าตอบแทนการแสดง/ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
- เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วสืบสานศิลป
วฒันธรรมประเพณีชนเผ่าเยอ และประชา-
สัมพันธแ์หล่งท่องเทีย่วปราสาทเยอให้รู้จัก
มากยิ่งขึ้นค่าใช้จ่าย ค่าจัดสถานที/่
ค่าตอบแทนการแสดง/ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
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3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่วและการพาณิชย์ การค้าชายแดน 

ด้านเศรษฐกิจ/แผนงานการพาณิชย์

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีต่ ารวจรักษาการณ์ เพือ่จ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 85,000 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
รักษาการณ์ ทีป่ฏิบัติหน้าทีรั่กษา ชอ่งสะง า
ความปลอดภัย ตลอดจนให้บริการ อ าเภอภูสิงห์
ส าหรับประชาชนทีม่าใชบ้ริการ
ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
เมืองใหม่ชอ่งชะง า อ าเภอภูสิงห์ 
จงัหวัดศรีสะเกษ

2 ค่าเชา่ทรัพยสิ์น เพือ่จา่ยเป็นค่าเชา่ทรัพยสิ์นตามบัญช ี 10,200 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
ค่าเชา่อาคารราชพัสดุบริเวณ ชอ่งสะง า
“โครงการเมืองใหม่ชอ่งสะง า” อ าเภอภูสิงห์
อ าเภอภูสิงห์ จงัหวัดศรีสะเกษ

3 ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุง เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม  100,000 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
บ ารุงรักษาทรัพยสิ์น บ ารุงรักษาทรัพยสิ์น ทีช่ ารุดเสียหาย ชอ่งสะง า

ภายในเมืองใหม่ชอ่งสะง า อ าเภอภสิูงห์ อ าเภอภูสิงห์
จงัหวัดศรีสะเกษ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 
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3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่วและการพาณิชย์ การค้าชายแดน 

ด้านเศรษฐกิจ/แผนงานการพาณิชย์

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

4 ค่าวัสดุอื่น เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุอื่น เชน่ สารส้ม 150,000 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
คลอรีน และปูนขาว และอื่น ๆ ชอ่งสะง า
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินกจิการประปา อ าเภอภูสิงห์
เมืองใหม่ชอ่งสะง า ต าบลไพรพัฒนา 
อ าเภอภูสิงห์จงัหวัดศรีสะเกษ

5 ค่าถงัขยะ เพือ่จา่ยเป็นค่าถงัขยะ ขนาดความจุ 97,500 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
ไม่น้อยกวา่ 120 ลิตร จ านวน 50 ใบๆ ชอ่งสะง า
ละ1,950 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ อ าเภอภูสิงห์

-   แบบมีฝาปดิติดกับตัวถัง 442,700
-   ฝาถังมีที่จับ เปดิ-ปดิ
-   มีล้อเล่ือน
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4. ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาท้องถ่ิน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนส าหรับ 426,942,900 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ทางการศึกษา (จัดการศึกษาภาคบังคับ) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 39  แห่ง
2 เงินค่าตอบแทนรายเดือน เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู 41,805,600 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

(จัดการศึกษาภาคบังคับ) และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับ เงินวทิยฐานะ ทัง้ 39  แห่ง

3 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เงินสวสัดิการ เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน 30,000 โรงเรียนกระดุมทอง กองการศึกษาฯ
ชายแดนภาคใต้ พืน้ทีช่ายแดน 3 จังหวดัภาคใต้ส าหรับข้าราชการครู วทิยา
(จัดการศึกษาภาคบังคับ) และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

4 เงินวทิยฐานะข้าราชการ เพือ่จ่ายเป็นเงินวทิยฐานะข้าราชการส าหรับต าแหน่ง 372,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ส าหรับต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

5 เงินวทิยฐานะข้าราชการครูและ เพือ่จ่ายเป็นเงินวทิยฐานะแก่ข้าราชการครู 51,046,400 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(จัดการศึกษาภาคบังคับ) ทัง้ 39  แห่ง,

6 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อมทัง้เงินปรับปรุง 7,018,400 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
(จัดการศึกษาภาคบังคับ) ค่าจ้างประจ าปี ให้แก่ลูกจ้างประจ าโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 39  แห่ง
7 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทัง้เงินปรับปรุง 14,368,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

พนักงานจ้างทัว่ไป (จัดการศึกษาภาคบังคับ) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.ศรีสะเกษ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน)/พนักงานจ้างทัว่ไป  ทัง้ 39  แห่ง
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่วและการพาณิชย์ การค้าชายแดน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม เดิน-วิ่ง และเพือ่ 500,000 อุทยานเขาพระวหิาร ส านักปลัดฯ

มินิฮาล์ฟ มาราธอน เฉลิมพระเกียรติสู่ ประชาสัมพันธอ์ุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร อ าเภอกันทรลักษ์
อุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร คร้ังที ่23 ค่าใช้จ่าย/ค่าเบีย้เล้ียง ค่าอาหาร จังหวดัศรีสะเกษ
ประจ าปี 2564 ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพือ่เป็นค่าใช่จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 500,000 เขตพืน้ที่ ส านักปลัดฯ
การท่องเทีย่วเชิงการเกษตรแรลล่ี ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเทีย่วทาง จังหวดัศรีสะเกษ
ชมของดีศรีสะเกษ การเกษตรในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ

ค่าใช่จ่าย /เงินรางวลั ค่าประชาสัมพันธ ์
3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าฐานข้อมูล เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการท าเวป็ไซต์ 100,000 เขตพืน้ที่ ส านักปลัดฯ

ด้านการท่องเทีย่วและแอพพลิเคชั่นแนะน า แหล่งท่องเทีย่วของ จ.ศรีสะเกษ แนะน า จังหวดัศรีสะเกษ
เส้นทางท่องเทีย่ว จังหวดัศรีสะเกษ เส้นทางแหล่งท่องเทีย่ว สถานทีพ่ัก 

แบบภูมิปัญญารวบรวมฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเทีย่ว

4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเทีย่ว เพือ่เป็นค่าใช่จ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ 250,000 ชุมมชนบึงบูรพ์ ส านักปลัดฯ
เชิงสร้างสรรค์ ชุมชนบึงบูรพ์ ผู้ประกอบการแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรค์ อ าเภอบึงบูรพ์
จังหวดัศรีสะเกษ กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนค่าใช้จ่าย/ จังหวดัศรีสะเกษ

ค่าตอบแทนวทิยากรค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 
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3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่วและการพาณิชย์ การค้าชายแดน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการวจิัยชุมชน เพือ่ใช้จ่ายกิจกรรมส ารวจการพัฒนา 250,000 ชุมชนบ้านรงระ ส านักปลัดฯ
รูปแบบใหม่ เพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ/กิจกรรม หมู่ 8 ต าบลตูม 
ด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ของ อบรมให้ความรู้ค่าใช้จ่าย /ค่าตอบแทน อ าเภอปรางค์กู่
จังหวดัศรีสะเกษ วทิยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ จังหวดัศรีสะเกษ

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา    - เพือ่ประชาสัมพันธป์ระเพณีในท้องถิ่น 750,000 เขตพืน้ที่ ส านักปลัดฯ

การท่องเทีย่วในจังหวดัศรีสะเกษ ดังนี้ ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม จังหวดัศรีสะเกษ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒัน สืบสานประเพณีไหวพ้ระธาตุค่าใช้จ่าย/ 
ธรรมสืบสานประเพณีไหวพ้ระธาตุ บ้านปราสาท ค่าจัดสถานที ่ค่าตอบแทนการแสดง 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒัน - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม
ประเพณีไหวพ้ระธาตุเมืองจันทร์ ต าบลเมือง ประเพณีไหวพ้ระธาตุเมืองจันทร์ประชา-
จันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ สัมพันธป์ราสาทเมืองจันทร์าใช้จ่าย 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒัน ค่าจัดสถานที/่ค่าตอบแทนการแสดง/
ธรรมวดัศรีบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึง ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
บูรพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 
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3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่วและการพาณิชย์ การค้าชายแดน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

- จัดกิจกรรมการท่องเทีย่ว "โฮมบุญข้าวใหม่ - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม
ปลามันลุ่มน้ ามูล-ช"ี วดับ้านจ าปา ต าบล วดัศรีบึงบูรพ์และสร้างความสามัคคีของ
หนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ ชุมชนและหน่วยงานต่างๆค่าใช้จ่าย 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วสืบสานศิลป ค่าจัดสถานที/่ค่าตอบแทนการแสดง/
วฒันธรรมชนเผ่าเยอ ประจ าปี 2564 วดัปรา- ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
สาทเยอ ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบึง - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว โฮมบุญข้าวใหม่
จังหวดัศรีสะเกษ ปลามัน ลุ่มน้ ามูล-ชี วดัจ าปาอนุรักษ์และ

สืบสานประเพณีค่าใช้จ่าย ค่าจัดสถานที/่
ค่าตอบแทนการแสดง/ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
- เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วสืบสานศิลป
วฒันธรรมประเพณีชนเผ่าเยอ และประชา-
สัมพันธแ์หล่งท่องเทีย่วปราสาทเยอให้รู้จัก
มากยิ่งขึ้นค่าใช้จ่าย ค่าจัดสถานที/่
ค่าตอบแทนการแสดง/ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
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3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่วและการพาณิชย์ การค้าชายแดน 

ด้านเศรษฐกิจ/แผนงานการพาณิชย์

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีต่ ารวจรักษาการณ์ เพือ่จ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 85,000 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
รักษาการณ์ ทีป่ฏิบัติหน้าทีรั่กษา ชอ่งสะง า
ความปลอดภัย ตลอดจนให้บริการ อ าเภอภูสิงห์
ส าหรับประชาชนทีม่าใชบ้ริการ
ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
เมืองใหม่ชอ่งชะง า อ าเภอภูสิงห์ 
จงัหวัดศรีสะเกษ

2 ค่าเชา่ทรัพยสิ์น เพือ่จา่ยเป็นค่าเชา่ทรัพยสิ์นตามบัญช ี 10,200 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
ค่าเชา่อาคารราชพัสดุบริเวณ ชอ่งสะง า
“โครงการเมืองใหม่ชอ่งสะง า” อ าเภอภูสิงห์
อ าเภอภูสิงห์ จงัหวัดศรีสะเกษ

3 ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุง เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม  100,000 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
บ ารุงรักษาทรัพยสิ์น บ ารุงรักษาทรัพยสิ์น ทีช่ ารุดเสียหาย ชอ่งสะง า

ภายในเมืองใหม่ชอ่งสะง า อ าเภอภสิูงห์ อ าเภอภูสิงห์
จงัหวัดศรีสะเกษ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 
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3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่วและการพาณิชย์ การค้าชายแดน 

ด้านเศรษฐกิจ/แผนงานการพาณิชย์

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

4 ค่าวัสดุอื่น เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุอื่น เชน่ สารส้ม 150,000 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
คลอรีน และปูนขาว และอื่น ๆ ชอ่งสะง า
ทีจ่ าเป็นในการด าเนินกจิการประปา อ าเภอภูสิงห์
เมืองใหม่ชอ่งสะง า ต าบลไพรพัฒนา 
อ าเภอภูสิงห์จงัหวัดศรีสะเกษ

5 ค่าถงัขยะ เพือ่จา่ยเป็นค่าถงัขยะ ขนาดความจุ 97,500 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
ไม่น้อยกวา่ 120 ลิตร จ านวน 50 ใบๆ ชอ่งสะง า
ละ1,950 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ อ าเภอภูสิงห์

-   แบบมีฝาปดิติดกับตัวถัง 442,700
-   ฝาถังมีที่จับ เปดิ-ปดิ
-   มีล้อเล่ือน
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4. ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาท้องถ่ิน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

8 เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ส าหรับพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับ 1,167,100 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ตามภารกิจ/พนักงานจ้างทัว่ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) อบจ.ศรีสะเกษ
(จัดการศึกษาภาคบังคับ) /พนักงานจ้างทัว่ไปในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 39  แห่ง

9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน 200,000 คณะกรรมการ กองการศึกษาฯ
ผลงานบุคลากรทางการศึกษา กรณีข้าราชการครู ตรวจประเมิน
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ผลงาน

10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน 954,000 คณะกรรมการ กองการศึกษาฯ
เพือ่เล่ือนหรือให้มีวทิยฐานะให้สูงขึ้น เพือ่เล่ือนหรือใหม้ีวทิยะฐานะใหสู้งขึ้นส าหรับขา้ราชการครู ตรวจประเมิน
(การจัดการศึกษาภาคบังคับ) และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ผลงาน

11 ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน 206,000 คณะกรรมการ กองการศึกษาฯ
ข้าราชการครู (การจัดการศึกษาภาคบังคับ) ผลงานเพือ่เล่ือนหรือให้มีวทิยะฐานะให้สูงขึ้นส าหรับ ตรวจประเมิน

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ ผลงาน
12 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการครู 207,200 คณะกรรมการ กองการศึกษาฯ

เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ตรวจประเมิน
(การจัดการศึกษาภาคบังคับ) ผู้ได้รับเงินถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ผลงาน

13 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับลูกจ้างประจ า 196,700 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ขั้นสูงของต าแหน่ง (การจัดการศึกษาภาคบังคับ) ของสถานศึกษาในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ ผู้ที่ได้รับเงินขั้น อบจ.ศรีสะเกษ

ของอันดับ ทัง้ 39  แห่ง
14 ค่าจ้างเหมาบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการให้ผู้รับจ้าง 10,000,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ศรีสะเกษ
ผู้รับจ้างตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทัง้ 39  แห่ง
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4. ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาท้องถ่ิน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

15 ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายดาวท้องถิ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายดาวทอ้งถิ่นนกัเรียน 150,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

ทัง้ 39  แห่ง
16 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวชิาชีพ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม สัมมนา 2,000,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการฯส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง อบจ.ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ การศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 39  แห่ง

17 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม ตามโครงการฯ 100,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
สู่ผู้บริหาiมืออาชีพ ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 39  แห่ง
18 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการพัฒนาข้าราชการครู 3,297,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน /พนกังานครูส าหรับสถานศึกษาในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
ในสังกัด ทัง้ 39  แห่ง

19 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนทีร่่วมโครงการ 29,250,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาการจัดการศึกษา  โดยใช้ ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ทีไ่ด้รับการคัดเลือก
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.)

20 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1,950,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทัง้ 39  แห่ง

21 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการพัฒนาปรับปรุง 3,900,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดส าหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทัง้ 39  แห่ง
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22 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน 805,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทัง้ 39  แห่ง

23 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการส่งเสริมการจัดท า 200,000 อบจ.ศรีสะเกษ/ กองการศึกษาฯ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นส าหรับสถานศึกษาใน โรงเรียนในสังกัด
การศึกษาดีเด่น สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทีไ่ด้รับการคัดเลือก
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.)

24 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับ 374,400 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทัง้ 39  แห่ง

25 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง 5,850,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
และอาคารประกอบ ทรัพย์สินของอบจ.ศรีสะเกษทีช่ ารุดเสียหาย อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทัง้ 39  แห่ง

26 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก เช่น 300,000 เด็ก เยาวชน นักเรียน กองการศึกษาฯ
การแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การแข่งขัน จังหวดัศรีสะเกษ
การจัดนิทรรศการต่าง ๆ

27 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 110,000 โรงเรียนบ้านเพยีนาม กองการศึกษาฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าหลักสูตร “การจัดท าหลักสูตรการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

การศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ปฐมวยั พ.ศ. 2560 ส าหรับสถานศึกษาระดับ โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง

พ.ศ.2560" ประถมศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 4 แห่ง โรงเรียนบ้านปราสาท

(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.)
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28 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม 300,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ในสถานศึกษา อปท. รักการอ่านในสถานศึกษา สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทีไ่ด้รับการคัดเลือก

29 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัแก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล 6,384,000 โรงเรียนบ้านเพยีนาม กองการศึกษาฯ
ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน และเด็ก ป.1-ป.6 ส าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 4 แห่ง โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง

โรงเรียนบ้านปราสาท

30 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา 22,000 โรงเรียนบ้านเพยีนาม กองการศึกษาฯ
โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกนัคุณภาพ การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

การศึกษาภายใน สถานศึกษาปฐมวยัขององค์กร สถานศึกษาปฐมวยั ส าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง

ปกครองส่วนท้องถิ่น" ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 4 แห่ง โรงเรียนบ้านปราสาท

31 วสัดุอาหารเสริม (นม) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ 3,058,300 โรงเรียนบ้านเพยีนาม กองการศึกษาฯ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) นักเรียนในสถานศึกษา สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง

โรงเรียนบ้านปราสาท

32 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในจัดกจิกรรม อบรม แสดงผลงาน 500,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ส าหรับนักเรียน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ นิทรรศการ ส าหรับนักเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

ทัง้ 39  แห่ง
33 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม 800,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่จัดท าหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดท าหลักสูตร อบจ.ศรีสะเกษ
สถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ สถานศึกษาฯ ส าหรับสถานศึกษาใน สังกัด ทัง้ 39  แห่ง
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) อบจ.ศรีสะเกษ
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34 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 50,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบรม นิเทศ ติดตาม ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 39  แห่ง
35 ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคล่ือนนวตักรรม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 300,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

การศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ กจิกรรมค่าย ส าหรับสถานศึกษาในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
ทัง้ 39  แห่ง

36 ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันคัดเลือก 400,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ท้องถิ่นเพือ่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน สังกัด ตัวแทนนักเรียนในสังกัดฯเพือ่เข้าร่วมแข่งขันใน อบจ.ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ ระดับจังหวดัและระดับประเทศ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

37 ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายวชิาการเพือ่พัฒนา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายวชิาการ อบรม 500,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ทักษะสู่การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน สังกัด นิทรรศการ ส าหรับนักเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

38 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดพิธทีบทวนค าปฏิญาณ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายชุมนุมลูกเสือ 460,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
และประกวดสวนสนามลูกเสือเนื่องในวนัคล้าย ประกวดสวนสนามฯ เพือ่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ อบจ.ศรีสะเกษ
วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อบจ.ศรีสะเกษ แข่งขันประกวดสวนสนามฯ ณ กรุงเทพมหานคร ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

39 ค่าใช้จ่ายตามโครงการนันทนาการสร้างสรรค์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 300,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
คุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ค่าอบรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส าหรับ เด็ก เยาวชน อบจ.ศรีสะเกษ
อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ประชาชนในจังหวดัศรีสะเกษ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

40 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม ประชาคม 100,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ

ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
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41 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบอบรม ประชุม สัมมนา 100,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ผู้นิเทศภายในและการจัดการจัดการเรียนรู้ นิเทศ ติดตามและจัดกิจกรรมต่างๆ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ
เพือ่เสริมสร้างทักษะการคิด ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

42 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงสัมมนาการพัฒนา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริม 150,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
แนวคิด "การด าเนินชีวติยุคดิจิตัล" การใช้ดิจิทัลส าหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต อบจ.ศรีสะเกษ

จังหวดัศรีสะเกษ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
43 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางวชิาการเพือ่พัฒนา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 4,000,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

คุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ทักษะทางวชิาการและการเข้าร่วมการแข่งขัน อบจ.ศรีสะเกษ
ในระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

44 ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคล่ือนการจัดกิจกรรม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประชุม 50,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
เพิม่เวลารู้ มีความสุข สนุกกับ 4H โรงเรียนใน อบรม ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

45 ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันเอแม็ท (A-math) เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันทักษะ 250,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบเกมส์ส าหรับเด็ก อบจ.ศรีสะเกษ

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
46

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวนัคล้ายวนั
สถาปนา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด 250,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ยุวกาชาดไทย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน สวนสนามยุวกาชาดและเข้าร่วมประกวดฯ อบจ.ศรีสะเกษ
จังหวดัศรีสะเกษ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

47 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่ 75,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
วชิาการจัดค่ายพักแรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
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48 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนา 12,544,100 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียน ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

49 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 6,667,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทัง้ 39 แห่ง

50 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมอบรม 24,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม- สัมมนา ประชุม ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ
จริยธรรมในสถานศึกษา สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.)

51 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมอบรม 66,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบ สัมมนา ส าหรับ อบจ.ศรีสะเกษและสถานศึกษาในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
พืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561" 
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.)

52 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวน 3,900,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดระบบกระบวนการ การเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง อบจ.ศรีสะเกษ
เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.)
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53 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ 8,273,500 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจนในสถานศึกษา สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทัง้ 39 แห่ง

54 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าหนังสือเรียนส าหรับ 14,142,100 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าหนังสือเรียน สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทัง้ 39 แห่ง

55 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจา่ยเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการเข้าร่วมอบรม 440,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน สัมมนา ประชุม ส าหรับข้าราชการ ข้าราชการครู อบจ.ศรีสะเกษ
การเรียนรู้และตัวชี้วดั (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.)

56 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเปน็เงินสนบัสนนุการจัดหาส่ือการเรียนการสอน 2,900,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
โครงการส่งเสริมการจัดหาส่ือการเรียนการสอน ตามหลักสูตรส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
ตามหลักสูตรส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อบจ.ศรีสะเกษ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.)

57 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจา่ยเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินการค่าจดัการเรียน 4,782,800 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวันกัเรียนส่วนเพิม่ (Top up) การสอนรายหัว (Top Up) ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 39 แห่ง

58 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาเพือ่ 49,989,300 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน น าไปด าเนินการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส าหรับ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทัง้ 39 แห่ง

59 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตร 780,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทัง้ 39 แห่ง
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4. ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาท้องถ่ิน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

60 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ 6,202,900 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ
ค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ อปท.) ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

61 ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 โรงเรียนกุดเสลาวทิยาคม กองการศึกษาฯ
ติดต้ังบนหลังคาโรงเรียนกุดเสลาวทิยาคม แบบออนกริด (Solar Roof Ongrid) อ าเภอกันทรลักษ์

จังหวดัศรีสะเกษ

62 ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กองการศึกษาฯ
ติดต้ังบนหลังคาโรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรค์ แบบออนกริด (Solar Roof Ongrid) อ าเภอขุนหาญ

จังหวดัศรีสะเกษ
63 ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 โรงเรียนดงรักวทิยา กองการศึกษาฯ

ติดต้ังบนหลังคาโรงเรียนดงรักวทิยา แบบออนกริด (Solar Roof Ongrid) อ าเภอกันทรลักษ์
จังหวดัศรีสะเกษ

64 ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 โรงเรียนไตรมิตร กองการศึกษาฯ
ติดต้ังบนหลังคาโรงเรียนไตรมิตร แบบออนกริด (Solar Roof Ongrid) อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวดัศรีสะเกษ
65 ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 โรงเรียนบา้นสิริขนุหาญ กองการศึกษาฯ

ติดต้ังบนหลังคาโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ แบบออนกริด (Solar Roof Ongrid) อ าเภอจขุนหาญ
จังหวดัศรีสะเกษ

66 ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบลัลังก์ กองการศึกษาฯ
ติดต้ังบนหลังคาโรงเรียนปรือใหญ่วทิยบัลลังก์ แบบออนกริด (Solar Roof Ongrid) อ าเภอขุขันธ์

จังหวดัศรีสะเกษ
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4. ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาท้องถ่ิน
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

67 ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 โรงเรียนพรานวบิลูวทิยา กองการศึกษาฯ
ติดต้ังบนหลังคาโรงเรียนพรานวบิูลวทิยา แบบออนกริด (Solar Roof Ongrid) อ าเภอขุนหาญ

จังหวดัศรีสะเกษ
68 ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กองการศึกษาฯ

ติดต้ังบนหลังคาโรงเรียนไพรบึงวทิยาคม แบบออนกริด (Solar Roof Ongrid) อ าเภอไพรบึง
จังหวดัศรีสะเกษ

69 ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 โรงเรียนราษีไศล กองการศึกษาฯ
ติดต้ังบนหลังคาโรงเรียนราษีไศล แบบออนกริด (Solar Roof Ongrid) อ าเภอราษีไศล

จังหวดัศรีสะเกษ
70 ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าติดต้ังชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 โรงเรียนสายธารวทิยา กองการศึกษาฯ

ติดต้ังบนหลังคาโรงเรียนสายธารวทิยา แบบออนกริด (Solar Roof Ongrid) อ าเภอกันทรลักษ์
จังหวดัศรีสะเกษ
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4. ยทุธศาสตร์ การจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 ค่ากอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ ด าเนนิการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,000,000 โรงเรียนบ้านเพียนาม ส านกัการช่าง
ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ต าบลหนองไผ่ 
ขนาดพื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า 300.00 เมตร อ าเภอเมอืง
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบจ.ก าหนด จังหวัดศรีสะเกษ

2 ค่ากอ่สร้างร้ัวโรงเรียน ด าเนนิการกอ่สร้างร้ัวโรงเรียน 500,000 โรงเรียนผักแพววิทยา กองการศึกษาฯ
ขนาดความสูง 1.75 เมตร กว้างช่องละ 3.80  อ าเภอกนัทรารมย์
เมตร รวมความยาวร้ัวในการด าเนนิการทั้งส้ิน จังหวัดศรีสะเกษ
182.40 เมตร

3 ค่ากอ่สร้างร้ัวอฐิบล็อกทึบ ด าเนนิการกอ่สร้างร้ัวอฐิบล็อกทึบ 400,000 โรงเรียนไตรมติร  กองการศึกษาฯ
ขนาดความสูง 2.00 เมตร กว้างช่องละ 2.60  ต าบลเสียว  
เมตร รวมความยาวร้ัวในการด าเนนิการทั้งส้ิน อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  
120.00 เมตร จังหวัดศรีสะเกษ

4 ค่ากอ่สร้างและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด าเนนิการกอ่สร้างร้ัวอฐิบล็อกทึบ 500,000 โรงเรียนหนองหว้า ส านกัการช่าง
ขนาดความสูง 2.00 เมตร กว้างช่องละ 2.60  ประชาสรรค์
เมตร รวมความยาวร้ัวในการด าเนนิการทั้งส้ิน อ าเภอเบญจลักษ ์ 
120.00 เมตร จังหวัดศรีสะเกษ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.

ค.
พ.

ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนนายกองค์การ 1,765,800 นายกฯ/รองนายกฯ ส านกัปลัดฯ
บริหารส่วนจังหวัดและรองนายกองค์การ อบจ.ศรีสะเกษ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ 390,000 นายกฯ/รองนายกฯ ส านกัปลัดฯ
รองนายกฯ นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน อบจ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ
3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพิเศษนายก 390,000 นายกฯ/รองนายกฯ ส านกัปลัดฯ

/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

4 เงินเดือนเลขานกุาร/ที่ปรึกษานายก เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนเลขานกุาร/ 966,240 เลขานกุารฯ/ ส านกัปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีป่รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกฯ

ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนสมาชิกสภา 8,664,480 สมาชิกสภาฯ กองกจิการสภาฯ

ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

6 เงินเดือนข้าราชการ เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุง 49,809,000 ข้าราชการ ส านกัปลัดฯ
เงินเดือน ส าหรับข้าราชการ สังกดั สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กองแผนฯ

ส านกัการคลัง
กองการเจา้หน้าที่

หน่วยตรวจสอบฯ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

7 เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวส าหรับข้าราชการ เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว 195,000 ข้าราชการที่ได้รับ กองแผนฯ
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน เงินเพิ่มค่าครองชีพ ส านกัการคลัง
จังหวัดศรีสะเกษ ชัว่คราว สังกดั กองการเจา้หน้าที่

อบจ.ศรีสะเกษ หน่วยตรวจสอบฯ

8 ค่าตอบแทนเปน็รายเดือนของข้าราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนของ 770,400 ข้าราชการผู้ได้รับ ส านกัปลัดฯ
ที่ได้รับเงินประจ าต าแหนง่ตามกฎหมาย ข้าราชการผู้ได้รับเงินประจ าต าแหนง่ เงินประจ าต าแหนง่ กองกจิการสภาฯ

ตามกฎหมาย ส าหรับข้าราชการสังกดั ตามกฎหมาย สังกดั กองแผนฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ ส านกัการคลัง

กองการเจา้หน้าที่

9 เงินปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ 50,000 ข้าราชการผู้ได้รับเงิน กองการเจา้หน้าที่

รับรอง ที่ ก.พ. หรือ ก.จ. รับรอง ส าหรับ ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
ข้าราชการ สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ

10 เงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ที่มเีหตุพิเศษ เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ 150,000 ข้าราชการผู้ได้รับเงิน ส านกัปลัดฯ
ต าแหนง่นติิกร (พ.ต.ก.) ที่มเีหตุพิเศษ ต าแหนง่นติิกร (พ.ต.ก.) ที่มเีหตุพิเศษต าแหนง่ กองการเจา้หน้าที่

นิติกรสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ

11 ค่าตอบแทนเปน็รายเดือนของข้าราชการ เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่ม/ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 ข้าราชการผู้ได้รับเงิน ส านกัปลัดฯ
ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นเงินเพิม่พิเศษส าหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ

ส าหรับข้าราชการสังกดัองค์การบริหาร สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
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แบบ ผด  02 

12 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพิเศษ 30,000 ข้าราชการผู้ได้รับ ส านกัการคลัง
เงินเดือนถึงขัน้สูงของอนัดับ ส าหรับข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้าง เงินเดือนถึงขัน้สูงสุด

ถึงขัน้สูงของอนัดับหรือต าแหนง่ ของอนัดับ 
13 เงินประจ าต าแหนง่ เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่ส าหรับ 1,130,400 ผู้บริหารระดับสูง, ส านกัปลัดฯ

ผู้ได้รับเงินประจ าต าแหนง่ ส าหรับ ระดับกลาง,ระดับต้น กองกจิการสภาฯ
ข้าราชการสังกดัองค์การบริหารส่วน อ านวยการระดับสูง กองแผนฯ
จังหวัดศรีสะเกษ ระดับกลาง ระดับต้น ส านกัการคลัง

อบจ.ศรีสะเกษ กองการเจา้หน้าที่

14 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อม 653,000 ลูกจ้างประจ า ส านกัปลัดฯ
ทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าป ี สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ

15 ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับ 30,000 ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับ ส านกัปลัดฯ
ค่าจ้างถึงขัน้สูงของต าแหนง่ ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างขัน้สูงของ ค่าจ้างถึงขัน้สูงของ

ต าแหนง่ ต าแหน่ง สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ

16 ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 5,298,010 พนกังานจ้าง สังกดั ส านกัปลัดฯ
พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจ้าง อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
ส าหรับพนกังานจ้างตามภารกจิและ กองแผนฯ
พนกังานจ้างทั่วไปสังกดัองค์การบริหาร ส านกัการคลัง
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กองการเจา้หน้าที่

หน่วยตรวจสอบฯ
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ค.
พ.

ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

17 เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวส าหรับ เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว 361,000 พนกังานจ้างผู้ได้รับ ส านกัปลัดฯ
พนกังานจ้าง ส าหรับพนกังานจ้างตามภารกจิและ เงินเพิ่มค่าครองชีพ กองกจิการสภาฯ

พนกังานจ้างทั่วไปสังกดัองค์การบริหาร ชัว่คราว สังกดั ส านกัการคลัง
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ กองการเจา้หน้าที่

หน่วยตรวจสอบฯ

18 ค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าสมนาคุณคณะกรรมการ 20,000 คณะกรรมการ กองการเจา้หน้าที่

พนกังานส่วนท้องถิน่ สอบสวนทางวินยัพนกังานส่วนท้องถิน่ สอบสวนทางวินยัฯ
อบจ.ศรีสะเกษ

19 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสามญั, เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประเภทค่าเบีย้ 150,000 คณะกรรมการ กองกจิการสภาฯ
คณะกรรมการวิสามญั, และคณะกรรมการสามญั ประชุมรายคร้ัง เฉพาะคร้ังที่มาประชุม ประจ าสภา อบจ.
ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของคณะกรรมการประจ าสภา อบจ. อบจ.ศรีสะเกษ

20 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 250,000 องค์การบริหาร ส านกัการคลัง
แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ได้รับการแต่งต้ังจากบคุคลภายใน ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

และภายนอก
21 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน 1,100,000 ข้าราชการ, ส านกัปลัดฯ

นอกเวลาราชการ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า, กองกจิการสภาฯ
และพนกังานจ้างสังกดัองค์การบริหาร พนกังานจ้าง กองแผนฯ
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ ส านกัการคลัง

กองการเจา้หน้าที่

หน่วยตรวจสอบฯ
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

22 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้น ส าหรับ 1,534,000 ข้าราชการผู้มสิีทธิ ส านกัปลัดฯ
ข้าราชการสังกดัองค์การบริหารส่วน เบกิค่าเช่าบา้น กองกจิการสภาฯ
จังหวัดศรีสะเกษ สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ กองแผนฯ

ส านกัการคลัง
กองการเจา้หน้าที่

หน่วยตรวจสอบฯ
23 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพือ่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษา 670,000 ข้าราชการผู้มสิีทธิ ส านกัปลัดฯ

ของบุตรข้าราชการส่วนท้องถิน่ ผู้รับบ านาญ เบกิเงินช่วยเหลือ กองกจิการสภาฯ
ตามกฎหมายวา่ด้วยการนั้น และให้รวมถึง การศึกษาบตุร กองแผนฯ
นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ ส านกัการคลัง
จังหวัดและลูกจ้างประจ าขององค์กร กองการเจา้หน้าที่
ปกครองส่วนท้องถิน่

24 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ือ 1,840,000 เขตพื้นที่จังหวัด ส านกัปลัดฯ
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
(ค่าโฆษณาและเผยแพร่) ประชาสัมพันธ์ กจิกรรมขององค์การ ส านกัการคลัง

บริหารส่วนจังหวัด และกจิกรรมของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

25 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 5,600,000 องค์การบริหาร ส านกัปลัดฯ
เพื่อใหผู้้รับจ้างท าอย่างหนึง่อย่างใด ซ่ึง ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
มใิช่เปน็การประกอบดัลแปลง ต่อเติม กองแผนฯ
ครุภณัฑ์หรือส่ิงกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ ส านกัการคลัง
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง กองการเจา้หน้าที่
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26 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าช าระหนีต้ามค าพิพากษา 210,000 ศาล/อยัการ ส านกัปลัดฯ
(ค่าช าระหนีต้ามค าพิพากษา) ของศาล เจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้อง

27 ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรอง และค่าเล้ียงรับรอง 485,000 บคุคล คณะบคุคล ส านกัปลัดฯ
เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ คณะกรรมการที่มา กองกจิการสภาฯ
ค่าพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการและ นเิทศงาน ตรวจงานฯ กองแผนฯ
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการรับรองและเล้ียง อบจ.ศรีสะเกษ ส านกัการคลัง
รับรอง กองการเจา้หน้าที่

28 ค่าธรรมเนยีมต่างๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่ทาง 400,000 ส่วนราชการ/ ส านกัปลัดฯ
ราชการหรือหนว่ยงานรัฐวิสาหกจิ หนว่ยงานรัฐวิสาหกจิ
เรียกเกบ็

29 ค่าเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกนั 20,000 ส่วนราชการ ส านกัปลัดฯ
ยานพาหนะ เชน่ รถตู้ รถบรรทกุ รถยนต์ฯลฯ อบจ.ศรีสะเกษ กองแผนฯ
ของทางราชการในการปฏบิติัราชการ ส านกัการคลัง

30 ค่าเช่าทรัพย์สิน - เพื่อจ่ายเปน็เช่าทรัพย์สิน เช่น 100,000 ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

เคร่ืองถ่ายเอกสาร และค่าเช่า อบจ.ศรีสะเกษ
ทรัพย์สินอืน่ๆ
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31 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จฯ 700,000 เขตพื้นที่จังหวัด ส านกัปลัดฯ
งานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯและสมเด็จ ศรีสะเกษ
และงานกจิกรรมอืน่ๆ พระนางเจ้าพระบรมราชิน ีและพระบรม

วงศานวุงศ์ทุกประองค์ งานรัฐพิธี 
งานพระราชพิธี งานพิธีการ งานพิธีทาง
ศาสนาและการต้อนรับผู้แทนพระองค์ 
และเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ต่างๆ

32 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,350,000 ผู้บริหาร/ข้าราชการ ส านกัปลัดฯ
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก พนกังานจ้าง กองกจิการสภาฯ
อาณาจักร เช่นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ กองแผนฯ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ส านกัการคลัง
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ กองการเจา้หน้าที่

ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ หน่วยตรวจสอบฯ

ค่าลงทะเบยีนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ
ที่เกีย่วกบัการเดินทางไปราชการ

33 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 60,000,000 กองกจิการสภาฯ กองกจิการสภาฯ
นายกฯ และสมาชิกฯ กรณีด ารงต าแหนง่ อบจ.ศรีสะเกษ
ครบวาระหรือพ้นจากต าแหนง่เพราะเหตุ
อืน่ใดนอกจากครบวาระ ฯ
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34 ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,000,000 หอ้งประชุมฯ กองกจิการสภาฯ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิก อบจ.ศรีสะเกษ/

สภาฯ คณะผู้บริหาร และข้าราชการ อบจ.ศก. ตามโครงการก าหนด
35 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาองค์การบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภา 30,000 หอ้งประชุมสภาฯ กองกจิการสภาฯ

ส่วนจังหวัด อบจ. เช่น ค่าจัดดอกไม ้ธูปเทียนและ อบจ.ศรีสะเกษ
ค่าใช้จ่ายจ าเปน็อืน่ๆ

36 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบคุลากร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา 200,000 หอ้งประชุมฯ กองการเจา้หน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ บคุลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ศรีสะเกษ/

ศรีสะเกษ ตามโครงการก าหนด
37 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 1,120,000 หอ้งประชุมฯ กองการเจา้หน้าที่

เพื่อการพัฒนาองค์กร เชิงปฎบิติัการเพื่อการพัฒนาองค์กร อบจ.ศรีสะเกษ/
ตามโครงการก าหนด

38 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนกังานและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนกังาน 50,000 คณะกรรมการ/เจ้าหนา้ที่ กองการเจา้หน้าที่

ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วน ที่ได้รับการแต่งต้ัง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

39 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาการควบคุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 200,000 อบจ.ศรีสะเกษ/ หน่วยตรวจสอบฯ

ภายใน ของหนว่ยงาน และโรงเรียนในสังกดั พัฒนาการควบคุมภายในของหนว่ยงาน โรงเรียนในสังกดัฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร ทั้ง 39 แหง่

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
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40 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมนิผล เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 50,000 เบกิจ่าย/ตามโครงการ กองแผนฯ
แผนพัฒนาท้องถิน่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา อบจ.ศรีสะเกษก าหนด
ศรีสะเกษน าไปสู่การปฏบิติั ท้องถิน่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ศรีสะเกษน าไปสู่การปฏบิติั
41 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านการเงิน การคลัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 250,000          หอ้งประชุมฯ หน่วยตรวจสอบฯ

และการพสัดุ ข้าราชการ และบคุลากรสถานศึกษา ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ อบจ.ศรีสะเกษ/
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการและบคุลากรสถานศึกษาใน ตามโครงการก าหนด

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ

42 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ - จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 400,000          หอ้งประชุมฯ ส านกัการคลัง
ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ การเงินการคลัง และการพัสดุของ อบจ.ศรีสะเกษ/
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการก าหนด

43 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคมแผนพัฒนา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ 880,000          เบกิจ่าย/ตามโครงการ กองแผนฯ
ท้องถิน่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิน่ของ อบจ.ศรีสะเกษก าหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
และประชุมปฏบิติัการเพื่อการประสาน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่จังหวัดศรีสะเกษ
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44 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 2,270,000 ทรัพย์สินของ ส านกัปลัดฯ
ปรับปรุง บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นขององค์การ อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
บริหารส่วนจังหวัด/อาคารสถานที่ กองแผนฯ
ที่ช ารุดเสียหาย ส านกัการคลัง

กองการเจา้หน้าที่
หน่วยตรวจสอบฯ

45 ค่าวัสดุส านกังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านกังาน เช่น 1,710,000 ส่วนราชการ ส านกัปลัดฯ
 กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
และอืน่ๆ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานตาม กองแผนฯ
ภารกจิหนา้ที่ ส านกัการคลัง

กองการเจา้หน้าที่

หน่วยตรวจสอบฯ

46 ค่าวารสารและส่ิงตีพิมพ์อืน่ ๆ เพือ่จ่ายเปน็ค่าวารสาร หนังสือพมิพ ์คู่มือ 130,000 ส่วนราชการ ส านกัปลัดฯ
ระเบยีบกฎหมายและส่ิงตีพิมพ์อืน่ๆ สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ กองแผนฯ
เพื่อใช้ในการปฏบิติังานขององค์การ ส านกัการคลัง
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

47 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 340,000 ส่วนราชการ ส านกัปลัดฯ
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟูา สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ กองแผนฯ
เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา กองการเจา้หน้าที่

และอืน่ๆ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานตาม
ภารกจิ/หนา้ที่
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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ค.

เม
.ย
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

48 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น 855,000 ส่วนราชการ ส านกัปลัดฯ
น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไมก้วาด ถ้วย ชาม สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
ช้อน ส้อม กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง กองแผนฯ
น้ ายาล้างหอ้งน้ า และอืน่ๆ เพื่อใช้ในการ ส านกัการคลัง
ปฏิบัติงานบ้านงานครัวขององค์การบริหาร กองการเจา้หน้าที่
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยตรวจสอบฯ

49 ค่าวัสดุกอ่สร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ 100,000 อาคารพลศึกษาวีสมหมาย ส านกัปลัดฯ
น้ ามนัทาไม ้สี แปรงทาสี ปนูซีเมนต์  และโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์

ทราย กระเบือ้ง และอืน่ๆ เพื่อใช้ในการ  (สนามแบดมนิตัน)
ปฏบิติังานตามภารกจิ/หนา้ที่ ของ  ส านกัปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

50 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและ 300,000 วัสดุยานพาหนะ ส านกัปลัดฯ
ขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ ามนัเบรค นอ๊ต อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
และสกรู สายไมล์ เพลา แบตเตอร่ี กองแผนฯ
ตลับลูกปนื หมอ้น้ า และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง ส านกัการคลัง
กบัการปฏบิติังานขององค์การบริหาร กองการเจา้หน้าที่
ส่วนจังหวัด

51 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,455,000 ยานพาหนะ ส านกัปลัดฯ
เช่น แกส๊หงุต้ม น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
น้ ามนัจารบ ีน้ ามนัเคร่ืองและอืน่ๆ กองแผนฯ
ที่เกีย่วข้องกบัการปฏบิติังานตามภารกจิ ส านกัการคลัง
/หนา้ที่ กองการเจา้หน้าที่

หน่วยตรวจสอบฯ
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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ค.
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

52 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 205,000 ส่วนราชการ ส านกัปลัดฯ
ขาต้ังกล้อง กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนั สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
และสีฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด แถบบนัทึกเสียง กองแผนฯ
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) กองการเจา้หน้าที่

รูปสีหรือขาวด า ที่ได้จากการล้างอดัขยาย
และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

53 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 1,185,000 ส่วนราชการ ส านกัปลัดฯ
อปุกรณ์บนัทึกข้อมลู เทปบนัทึกข้อมลู สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ กองแผนฯ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมกึ ส าหรับ ส านกัการคลัง
เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กองการเจา้หน้าที่

แผงแปนูอกัขระ หรือแปนูพิมพ์ เมาส์ หน่วยตรวจสอบฯ

และอืน่ๆ ที่เกีย่วกบัการปฏบิติังาน 
ตามภารกจิ/หนา้ที่

54 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการ 148,000 ส่วนราชการ ส านกัปลัดฯ
ปฏบิติัราชการติดต่อประสานงานของ สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กองแผนฯ

ส านกัการคลัง
กองการเจา้หน้าที่
หน่วยตรวจสอบฯ
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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เม
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

55 ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 250,000 อบจ.ศรีสะเกษ ส านกัปลัดฯ
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่ารถ
ตู้ไปรษณีย์ฯลฯ เพื่อใช้ในราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

56 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจา่ยเปน็ค่าส่ือสารผ่านดาวเทยีมค่าใชจ้า่ย 441,200 อบจ.ศรีสะเกษ ส านกัปลัดฯ
เกีย่วกบัการใช้ระบบอนิเทอร์เนต็รวมถึง กองกจิการสภาฯ

อนิเตอร์เนต็การ์ด และค่าส่ือสารอืน่ๆ กองแผนฯ

เช่นค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ส านกัการคลัง

ดาวเทียม และค่าใช้บริการขององค์การ กองการเจา้หน้าที่

บริหารส่วนจังหวัด

57 ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟูาที่อยูใ่นความ 3,500,000 สนง.การไฟฟูา ส านกัการคลัง

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ส่วนภมูภิาค
จังหวัดศรีสะเกษ

58 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 1,300,000 สนง.การประปา ส านกัการคลัง

ที่อยูใ่นความรับผิดชอบของ ส่วนภมูภิาค    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

59 ค่าโต๊ะพับเอนกประสงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับเอกประสงค์ 47,600 ส านกัปลัดฯ ส านกัปลัดฯ
จ านวน 34 ตัว ๆ ละ 1,400.- บาท ขนาดไมน่อ้ยกว่า 45x150x75 ซม อบจ.ศรีสะเกษ กองกจิการสภาฯ

. 
60 ค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 6,000 ส่วนราชการ กองกจิการสภาฯ

จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000.- บาท ขนาดไมน่อ้ยกว่า 100x48x75 ซม. อบจ.ศรีสะเกษ
 

61 ค่าแท่นบรรยาย (โพเดียม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าแท่นบรรยาย (โพเดียม) 10,000 ส านกัปลัดฯ ส านกัปลัดฯ
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท พื้นหนา้ด้านบนขนาด 50x40 ซม. อบจ.ศรีสะเกษ

สูง 120 ซม.

62 ค่าเกา้อีป้ฏบิติังาน ส าหรับผู้บริหาร เกา้อีป้ฏบิติังาน ส าหรับผู้บริหาร 9,000 ส่วนราชการ ส านกัปลัดฯ
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500.- บาท ขนาดไมน่อ้ยกว่า 62x72x115 ซม. อบจ.ศรีสะเกษ

 
63 ค่าเกา้อีป้ฏบิติังาน อ านวยการ ระดับต้น ค่าเกา้อีป้ฏบิติังาน อ านวยการ ระดับต้น 3,500 กองแผนฯ กองแผนฯ

จ านวน  1  ตัว ๆ ละ 3,500.- บาท ขนาดไมน่อ้ยกว่า 62x72x115 ซม. อบจ.ศรีสะเกษ

64 ค่าเกา้อีป้ฏบิติังาน ระดับปฏบิติัการ -ช านาญการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเกา้อีป้ฏบิติังาน ระดับ 8,100 ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง
จ านวน  3  ตัว ๆ ละ 2,700.- บาท ปฏบิติัการ-ช านาญการ ขนาดไม่น้อยกว่า อบจ.ศรีสะเกษ

64x64x100 ซม. 
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

65 ค่าโต๊ะพร้อมเกา้อีป้ฏบิติังาน โต๊ะพร้อมเกา้อีป้ฏบิติังาน 18,000 ส านกัปลัดฯ ส านกัปลัดฯ
จ านวน  3  ชุดๆ ละ 6,000.- บาท ขนาดโต๊ะไมน่อ้ยกว่า 120x60x75 ซม. อบจ.ศรีสะเกษ

ขนาดเกา้อีไ้มน่อ้ยกว่า 64x64x100 ซม. 

66 ค่าเคร่ืองดูดฝุุน เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองดูดฝุุน 13,000 อาคารพลวีสมหมาย ส านกัปลัดฯ
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 13,000 บาท ขนาด 15 ลิตร และโรงฝึกเอนก-

ประสงค์
67 ค่าเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองโทรสาร แบบใช้ 18,000 กองกจิการสภาฯ กองกจิการสภาฯ

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 18,000 บาท กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ อบจ.ศรีสะเกษ
คร้ังละ 20 แผ่น 

68 ค่าเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองปรับอากาศแบบ 864,800 ส่วนราชการ/ ส านกัปลัดฯ
ชนดิต้ังพื้นหรือ ชนดิแขวน แยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือ ชนดิแขวน ศูนย์แสดงและจ าหนา่ย กองกจิการสภาฯ

1) ขนาด 18,000 บทีียู  จ านวน 1 เคร่ือง    1) ขนาด 18,000 บทีียู สินค้าฯ OTOP กองการเจา้หน้าที่

     เคร่ืองละ  28,600.- บาท    2) ขนาด 48,000 บทีียู อบจ.ศรีสะเกษ
2) ขนาด 48,000 บทีียู  จ านวน  8 เคร่ือง    3) ขนาด 36,000 บทีียู
     เคร่ืองละ  55,900.- บาท    4) ขนาด 50,000 บทีียู
3) ขนาด 36,000 บทีียู  จ านวน  1 เคร่ือง
     เคร่ืองละ  47,000.- บาท
4) ขนาด 50,000 บทีียู  จ านวน  6 เคร่ือง
     เคร่ืองละ  57,000.- บาท

117



5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

69 ค่าฉากกัน้หอ้ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าฉากกัน้หอ้ง ขนาดไม่ 21,000 ส านกัปลัดฯ ส านกัปลัดฯ
ซม. จ านวน  3 ชุดๆ ละ 7,000.- บาท นอ้ยกว่า 150x160 ซม. ติดต้ัง อบจ.ศรีสะเกษ

ด้านหนา้ประตูหอ้งน้ าชัน้ล่าง
70 ค่าตู้เหล็กบานเล่ือนแบบทึบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตู้เหล็กบานเล่ือนแบบทึบ 129,500 ส่วนราชการ กองกจิการสภาฯ

จ านวน  35  ตู้ ๆ ละ 3,700.- บาท ขนาดไมน่อ้ยกว่า 118 x 40 x 88 ซม. อบจ.ศรีสะเกษ กองการเจา้หน้าที่

บานเล่ือนแบบทึบ 2 บาน ส านกัการคลัง
71 ค่าตู้เหล็กบานเปดิแบบทึบสูง เพื่อจ่ายเปน็ค่าตู้เหล็กบานเล่ือนแบบทึบ 27,000 กองการเจ้าหนา้ที่ กองการเจา้หน้าที่

จ านวน  6  ตู้ ๆ ละ 4,500.- บาท ขนาดไมน่อ้ยกว่า 90x45x180 ซม. อบจ.ศรีสะเกษ
บานเปดิแบบทึบ 2 บาน

72 ค่าตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก ขนาดไมน่อ้ยกว่า 18,000 กองการเจ้าหนา้ที่ กองการเจา้หน้าที่

จ านวน  4  ตู้ ๆ ละ 4,500.- บาท 464x616x1,320 มลิลิเมตร อบจ.ศรีสะเกษ

73 ค่าชัน้วางเอกสาร 3 ชัน้ ชัน้วางเอกสาร 3 ชัน้ 2,400 ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง
จ านวน  3  ตัวๆ ละ 800.- บาท ขนาด 87x29x42 ซม. อบจ.ศรีสะเกษ

74 ค่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และสี) เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 250,000 กองแผนฯ กองแผนฯ
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 250,000 บาท (ขาว-ด า และสี) ความเร็ว 30 หนา้/นาที อบจ.ศรีสะเกษ

75 ค่ารถยนต์ตรวจการณ์ ค่ารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตร 1,570,000 ส านกัปลัดฯ ส านกัปลัดฯ
จ านวน 1 คันๆ ละ 1,570,000 บาท กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,000 ซีซี อบจ.ศรีสะเกษ
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

76 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อจ่ายเปน็ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) 854,000 กองแผนฯ กองแผนฯ
จ านวน 1 คันๆ ละ 854,000 บาท ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิล้แค็บ ปริมาตร อบจ.ศรีสะเกษ

กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี
77 ค่าเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 196,000 หอ้งประชุมศูนย์แสดง ส านกัปลัดฯ

จ านวน 1 ชุดๆ ละ 196,000 บาท พร้อมติดต้ัง และจ าหนา่ยสินค้า OTOP

อบจ.ศรีสะเกษ
78 ค่ากล้องวงจรปดิ เพื่อจ่ายเปน็ค่ากล้องวงจรปดิ เพื่อใช้ 45,000 หอ้งประชุมสภาฯ กองกจิการสภาฯ

จ านวน 1 ชุดๆ ละ 45,000 บาท บนัทึกภาพการประชุมสภาฯ อบจ.ศรีสะเกษ

79 ค่าปาูยท าเนยีบฝุายนติิบญัญัติ เพื่อจา่ยเป็นค่าปูายท าเนียบฝุายนิติบัญญติั 15,000 กองกจิการสภาฯ กองกจิการสภาฯ

จ านวน 1 ปาูยๆ ละ 15,000 บาท ขนาด 120 x 150 ซม. อบจ.ศรีสะเกษ

80 ค่าปาูยท าเนยีบสมาชิกสภา อบจ. เพื่อจ่ายเปน็ค่าปาูยท าเนยีบ 50,000 กองกจิการสภาฯ กองกจิการสภาฯ

จ านวน 1 ปาูยๆ ละ 15,000 บาท สมาชิกสภา อบจ.ขนาด 245x366 ซม. อบจ.ศรีสะเกษ

81 ค่าเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 ส านกัปลัดฯ ส านกัปลัดฯ

เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1.4 แรงมา้ อบจ.ศรีสะเกษ

กระบอกสูบไมน่อ้ยกว่า 30 ซีซี
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

82 ค่าผ้ามา่นพร้อมอปุกรณ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าผ้ามา่นบงัแสงพร้อม 34,000 ส านกัปลัดฯ ส านกัปลัดฯ

 - ขนาด 3.70 x 2.00 เมตร จ านวน 2 ชุด อปุกรณ์ ประกอบด้วย อบจ.ศรีสะเกษ

 - ขนาด 4.70 x 1.95 เมตร จ านวน 1 ชุด  - ขนาด 3.70 x 2.00 เมตร

 - ขนาด 1.90 x 1.95 เมตร จ านวน 2 ชุด  - ขนาด 4.70 x 1.95 เมตร

 - ขนาด 3.70 x 1.95 เมตร จ านวน 3 ชุด  - ขนาด 1.90 x 1.95 เมตร

จ านวน 8 ชุด  - ขนาด 3.70 x 1.95 เมตร

83 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 161,000 ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

ส าหรับงานประมวลผล ALL IN ONE ส าหรับงานประมวลผล อบจ.ศรีสะเกษ

จ านวน 7 เคร่ืองๆ ละ 23,000 บาท

84 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 กองการเจ้าหนา้ที่ กองการเจา้หน้าที่

แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 อบจ.ศรีสะเกษ

85 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 กองกจิการสภาฯ กองกจิการสภาฯ
จ านวน  1  เคร่ือง ๆ ละ 17,000.- บาท ส าหรับงานส านกังาน อบจ.ศรีสะเกษ

86 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ 66,000 ส่วนราชการ กองการเจา้หน้าที่
ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล อบจ.ศรีสะเกษ กองแผนฯ
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

87 ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED เพื่อจ่ายค่าเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 97,900 ส่วนราชการ กองกจิการสภาฯ
ขาวด า  ชนดิ Network  แบบที่ 1 หรือชนดิ LED  ขาวด า  ชนดิ Network อบจ.ศรีสะเกษ กองแผนฯ
จ านวน  11  เคร่ือง ๆ ละ 8,900.- บาท แบบที่ 1 ส านกัการคลัง

88 ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 2,600 กองการเจ้าหนา้ที่ กองการเจา้หน้าที่
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท หรือ LED ขาวด า อบจ.ศรีสะเกษ

89 ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนดิ Dot Matrix Printer เพื่อจ่ายค่าเคร่ืองพิมพ์ชนดิ Dot Matrix 22,000 ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง
แบบแคร่ส้ัน จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท  Printer แบบแคร่ส้ัน อบจ.ศรีสะเกษ

90 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา 17,500 ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง
จ านวน 7 เคร่ืองๆ ละ 2,500.- บาท ขนาด 800 VA อบจ.ศรีสะเกษ

91 ค่าเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองสแกนเนอร์ 34,000 ส่วนราชการ ส านกัปลัดฯ
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ส าหรับงานเกบ็เอกสาร ระดับศูนย์ อบจ.ศรีสะเกษ ส านกัการคลัง
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 17,000.- บาท บริการ แบบที่ 2

92 ค่าเคร่ืองสแกนเนอร์ ขนาด A3 เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองสแกนเนอร์ 175,000 กองแผนฯ กองแผนฯ
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 175,000.- บาท ขนาด A3 อบจ.ศรีสะเกษ

93 ค่าอปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าอปุกรณ์อา่นบตัรแบบ 4,900 กองการเจ้าหนา้ที่ กองการเจา้หน้าที่
(Smart Card Reader) อเนกประสงค์  (Smart Card Reader) อบจ.ศรีสะเกษ
จ านวน  7  ตัว ๆ ละ 700.- บาท
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

94 ค่าอปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย เพือ่จ่ายค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 16,200 ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง
(Access Point) แบบที่ 1 (Access Point) แบบที่ 2 อบจ.ศรีสะเกษ
จ านวน  3  เคร่ืองๆ ละ 5,400.- บาท

95 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1,500,000 อาคารส านกังาน/ ส านกัปลัดฯ
สถานที่ อนัเปน็ทรัพย์สินขององค์การ บา้นพัก/อาคารอืน่ ๆ
บริหารส่วนจังหวัดใหม้สีภาพใช้งาน ของ อบจ.ศรีสะเกษ
ได้ตามปกติ

170,846,530
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นบริหารทัว่ไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
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ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ 500,000 หอ้งประชุมฯ ส านกัการช่าง
ความเข้าใจ สร้างความตระหนกั อบจ.ศรีสะเกษ/
จัดกจิกรรมเพื่อปอ้งกนัและบรรเทา ตามโครงการก าหนด
สาธารณภยั เช่น การจัดฝึกอบรม 
การจัดกจิกรรมรณรงค์ การจัดกจิกรรม
ใหบ้ริการ และกจิกรรมอืน่ๆ ที่ส่งผล
ต่อการปอ้งกนั หรือลดบรรเทาสาธารณภยั 
เปน็ต้น

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 เงินเดือนข้าราชการ เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 11,677,100 ข้าราชการกองการ กองการศึกษาฯ
ส าหรับข้าราชการ ศึกษาฯ สังกัด

อบจ.ศรีสะเกษ
2 เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับ เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับ 25,100 ข้าราชการกองการ กองการศึกษาฯ

ข้าราชการ ข้าราชการ ศึกษาฯ ผู้ได้รับเงินเพิม่
ค่าครองชีพชั่วคราว

3 ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 439,200 ข้าราชการผู้ได้รับ กองการศึกษาฯ
ทีไ่ด้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย ส าหรับผู้ทีไ่ด้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย เงินประจ าต าแหน่ง

ตามกฎหมาย
4 เงินประจ าต าแหน่ง เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 103,200 อ านวยการระดับกลาง กองการศึกษาฯ

ส าหรับต าแหน่งอ านวยการระดับกลาง, ระดับต้น ข้าราชการ
ระดับต้น ผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง

5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, 7,844,400 พนักงานจ้างกองการ กองการศึกษาฯ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ส าหรับ ศึกษา สังกัด
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป อบจ.ศรีสะเกษ

6 เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับ เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับ 200,000 พนักงานจ้างกองการ กองการศึกษาฯ
พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป ศึกษา ผู้ได้รับเงินเพิม่

ค่าครองชีพชั่วคราว

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 300,000 ข้าราชการ กองการศึกษาฯ
ราชการส าหรับข้าราชการและพนักงานจ้าง พนักงานจ้าง 

สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
8 ค่าเช่าบ้าน เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการ 400,000 ข้าราชการผู้มีสิทธิ กองการศึกษาฯ

ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน

9 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 ข้าราชการผู้มีสิทธิ กองการศึกษาฯ
ส าหรับข้าราชการ ได้รับเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร
10 ค่าจ้างเหมาบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่ 6,000,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ให้ผู้รับจ้างท าอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็น อบจ.ศรีสะเกษ
การประกอบดัลแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง

11 ค่าเช่าทรัพย์สิน เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน 100,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
อบจ.ศรีสะเกษ

12 ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย 10,000 ยานพาหนะกองการ กองการศึกษาฯ
ยานพาหนะของทางราชการในการปฏิบัติราชการ ศึกษา สังกัด
ของอบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

13 ค่ารับรองและค่าเล้ียงรับรอง เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือ 20,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
คณะบุคคลและค่าเล้ียงรับรองในการประชุม อบจ.ศรีสะเกษ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ 500,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ค่าเช่าที่พักและอืน่ๆส าหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ.ศรีสะเกษ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ้างสังกัดอบจ.ศรีสะเกษ

16 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาเพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง 100,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวดั/ บ ารุงรักษาทรัพย์สินซ่ึงเป็นทรัพย์สินของ อบจ.ศรีสะเกษ
อาคารสถานที่ อบจ..ศรีสะเกษ

16 ค่าวสัดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวสัดุส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏบิัติงาน 500,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ตามภารกิจ/หน้าทีข่อง อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

17 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เพือ่ใช้ใน 50,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
การปฏิบัติงานบ้านงานครัว อบจ.ศรีสะเกษ

18 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ส าหรับยานพาหนะของทางราชการ อบจ.ศรีสะเกษ
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

19 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 130,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
ยานพาหนะของทางราชการ อบจ.ศรีสะเกษ

20 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ใน 300,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
การปฏิบัติราชการ อบจ.ศรีสะเกษ

21 ค่าบริการโทรศัพท์/ค่าบริการส่ือสารและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทแ์ละค่าส่ือสารผ่านดาวเทยีม 315,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
โทรคมนาคม เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า อบจ.ศรีสะเกษ

ส่ือสารอื่นๆของทางราชการ 
22 ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน 6,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 6,000.-  บาท จ านวน 1 ชุด เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ อบจ.ศรีสะเกษ

23 ค่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เพือ่จ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 25,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
จ านงน 1 ตัว ๆ ละ 25,000 บาท จ านวน 1 ตัว เพือ่ใช้ปฏิบัติงานราชการ อบจ.ศรีสะเกษ

24 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 34,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.- บาท ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ อบจ.ศรีสะเกษ

19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง 
25 ค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิงพ์เลเซอร์หรือLED 5,200 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,600.- บาท ขาวด า (18นาที/หน้า) จ านวน 2 เคร่ือง อบจ.ศรีสะเกษ
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นการบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพันธ์ เพื่อเปน็ค่ากอ่สร้างปา้ยประชาสัมพันธ์ 400,000 เขตพื้นที่จังหวัด ส านกัการช่าง
ยาว 10.00 เมตร กว้าง 4.90 เมตร สูง 12.30 เมตร ยาว 10.00 เมตร กว้าง 4.90 เมตร  ศรีสะเกษ

สูง 12.30 เมตร รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่ อบจ.ศก.ก าหนด

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมวชิาการเพือ่ส่งเสริม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 300,000 เขตพืน้ทีจ่ังหวดั กองแผนฯ
การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในจังหวดัศรีสะเกษ ประชุมประชุมวชิาการเพือ่ส่งเสริมการ ศรีสะเกษ

มีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในจังหวดั
ศรีสะเกษ เป็นการบูรณาการร่วมกัน
ระหวา่งองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ศรีสะเกษ กับ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมของศูนย์ 4,500,000 เขตพืน้ทีจ่ังหวดั กองแผนฯ
เพือ่แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ เครือข่ายเพือ่แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการ ศรีสะเกษ
พัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) จังหวดัศรีสะเกษ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

(Clinic Center) จังหวดัศรีสะเกษ 
เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นด้านการ
ศึกษาศาสนาศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการ
พัฒนาท้องถิ่นจังหวดัศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 1,550,000 เขตพืน้ทีจ่ังหวดั ส านักปลัดฯ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และ ศรีสะเกษ
ส่วนจังหวดัศรีสะเกษ (ศป.ปส.อบจ.ศก.) ปราบปรามยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ  

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ 
(ศป.ปส.อบจ.ศก.) โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้
1.โครงการเฝ้าระวงัและคัดกรองนักเรียน
กลุ่มเส่ียงโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ประจ าปี 2564
2. โครงการอบรมครูแกนน าและนักเรียน
แกนน าในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2564
3. โครงการอบรมบ าบัดฟืน้ฟูผู้เสพ ผู้ติด
ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ  2564
4. โครงการบูรณาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวนัต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
จังหวดัศรีสะเกษ และกิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยว
ข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 เงินเดือนข้าราชการ เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุง 16,783,400 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เงินเดือนส าหรับข้าราชการส านักการช่าง อบจ.ศรีสะเกษ

2 เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการ เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว 50,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ส าหรับข้าราชการส านักการช่าง อบจ.ศรีสะเกษ

3 ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ 180,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ทีไ่ด้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย ข้าราชการทีไ่ด้รับเงินประจ าต าแหน่ง อบจ.ศรีสะเกษ

ตามกฎหมาย
4 เงินประจ าต าแหน่ง เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับ 252,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง อบจ.ศรีสะเกษ
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับสูง
และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

5 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อม 5,014,860 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ทัง้เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี อบจ.ศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,150,480 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อบจ.ศรีสะเกษ
ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัว่ไป

7 เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว 205,800 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ อบจ.ศรีสะเกษ
พนักงานจ้างทัว่ไป

8 ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับ 119,300 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ค่าจ้างถึงขั้นสูงของต าแหน่ง ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง อบจ.ศรีสะเกษ

ของต าแหน่ง
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 250,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

นอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการ อบจ.ศรีสะเกษ
และพนักงานจ้าง

10 ค่าเช่าบ้าน เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการ 300,000 ข้าราชการผู้มีสิทธิ ส านักการช่าง
ส านักการช่าง เบิกค่าเช่าบ้าน

ส านักการช่าง อบจ.ศรีสะเกษ
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

11 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายเป็นเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ 500,000 ข้าราชการผู้มีสิทธิ ส านักการช่าง
ศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับ เบิกเงินช่วยเหลือ
บ านาญตามกฎหมายวา่ด้วยการนั้น การศึกษาบุตร
ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักการช่าง อบจ.ศรีสะเกษ

12 ค่าจ้างเหมาบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,000,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อัดส าเนา พิมพ์ อบจ.ศรีสะเกษ
หนังสือ เข้าปก เย็บเล่ม จัดท าวารสาร 
ค่าตัดต้นไม้ ค่าบรรจุน้ ายาเคมีดับเพลิง
ของส านักการช่าง

13 ค่าเช่าทรัพย์สิน เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เคร่ือง 200,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ถ่ายเอกสารและเช่าทรัพย์สินอื่นๆของ อบจ.ศรีสะเกษ
ส านักการช่าง

14 ค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์ราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกัน 20,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ยานพาหนะ เช่น รถตู้ รถบรรทุก รถยนต์ฯลฯ อบจ.ศรีสะเกษ
ของทางราชการในการปฏิบัติงานราชการ
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 1,200,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- อบจ.ศรีสะเกษ
จักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ
ทีเ่กี่ยวกับการเดินทางไปราชการส าหรับ
ข้าราชการและพนักงานจ้างและคณะกรรมการ
ทีไ่ด้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย

16 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพือ่เพิม่ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 150,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ประสิทธภิาพในทางปฏิบัติงานด้านช่างให้กับ สัมมนาเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในทาง อบจ.ศรีสะเกษ
บุคลากรส านักการช่าง ปฏิบัติงานด้านช่าง

17 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 4,000,000 ทรัพย์สินของ อบจ. ส านักการช่าง
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวดั/ ปรับปรุง บ ารุงรักษาทรัพย์สินของ อาคารสถานทีข่อง อบจ.
อาคารสถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ/

อาคารสถานทีช่ ารุด เสียหาย เพือ่ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

18 ค่าวสัดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน เช่น กระดาษ 300,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดและอื่นๆเพือ่ใช้ อบจ.ศรีสะเกษ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ/หน้าที ่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.
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ย.

ธ.ค
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พ. ม.ี
ค.

เม
.ย
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

19 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เช่น 100,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และ อบจ.ศรีสะเกษ
อื่นๆ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ/
หน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ

20 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 30,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เช่น น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาดและอื่นๆ อบจ.ศรีสะเกษ
เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ/หน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ

21 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ 1,000,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
น้ ามันทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบือ้ง อบจ.ศรีสะเกษ
และอื่นๆเพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ/
หน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ

22 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู อบจ.ศรีสะเกษ
สายไมล์ เพลาและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ใช้
ปฏิบัติงานตามภารกิจ/หน้าที ่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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ธ.ค
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ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

23 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,000,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันดีเซล น้ ามั้นเบนซิน อบจ.ศรีสะเกษ
น้ ามันเคร่ืองๆและอื่นๆเพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ/หน้าที่

24 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับ 50,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
การปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน เช่น ถุงมือยาง อบจ.ศรีสะเกษ
หรือหนัง ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เส้ือกั๊กสะท้อนแสง
รองเท้าหุม้ส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบูต๊) และงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น เส้ือชูชีพ,
เส้ือสะท้อนแสงฯลฯ 

25 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ 500,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ อบจ.ศรีสะเกษ
แถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
เมาส์และอื่นๆ

26 ค่าโปรแกรมเขียนแบบถนน เพือ่จ่ายเป็นค่าโปรแกรมเขียนแบบถนน 17,500 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
(Road Pack 2.0 Pro) (Road Pack 2.0 Pro) จ านวน 5 ชุด อบจ.ศรีสะเกษ
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.
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ย.

ธ.ค
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ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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.
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ค.
ม.ิ

ย.
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ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

27 ค่าวสัดุส ารวจ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส ารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม 20,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เคร่ืองมือดึงสายโทรศัพท์และอื่นๆ เพือ่ใช้ใน อบจ.ศรีสะเกษ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ/หน้าที ่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ

28 ค่าวสัดุอื่น เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นๆ เช่น ห่วงยางชูชีพ 20,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
และอื่นๆ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม อบจ.ศรีสะเกษ
ภารกิจ/หน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดั
ศรีสะเกษ

29 ค่าบริการโทรศัพท์ เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เพือ่ใข้ในการปฏิบัติ 5,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ราชการ ติดต่อประสานงานขององค์การ อบจ.ศรีสะเกษ
บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ

30 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย 100,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เกี่ยวกัยการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อบจ.ศรีสะเกษ
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่นๆ เช่น
ค่าเคเบิล้ทีว ีค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น
และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ/หน้าที ่
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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ธ.ค
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ค.
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พ. ม.ี
ค.

เม
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ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

31 ค่าเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 28,600 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ขนาด 18,000 บีทียู ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน อบจ.ศรีสะเกษ

1 เคร่ือง ซ่ึงเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบ
ส าเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
พร้อมค่าติดต้ัง

32 ค่าเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 47,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ขนาด 36,000 บีทียู ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน อบจ.ศรีสะเกษ

1 เคร่ือง ซ่ึงเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบ
ส าเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
พร้อมค่าติดต้ัง

33 ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน 12,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 12,000 บาท อบจ.ศรีสะเกษ
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

34 ค่าเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทาง 100,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ของรถ (GPS) พร้อมติดต้ัง จ านวน 10 ชุดๆ ละ อบจ.ศรีสะเกษ
10,000 บาท

35 ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เพือ่จ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ 51,900 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร์อัตโนมัติ อบจ.ศรีสะเกษ

จ านวน 1 คันๆละ 51,900 บาท
36 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เพือ่จ่ายเป็นค่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 854,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

แบบดับเบิล้แค็บ ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ อบจ.ศรีสะเกษ
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่
110 กิโลวตัต์แบบดับเบิล้แค็บ จ านวน 1คันๆ
ละ 854,000 บาท

37 ค่าเคร่ืองทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบเข็ม เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองทดสอบแรงอัดคอนกรีต 250,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
แบบเข็ม 1,500/2,000 kN จ านวน 1 เคร่ืองๆละ อบจ.ศรีสะเกษ
250,000 บาท
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

38 ค่ารถเข็น 2 ล้อ เพือ่จ่ายเป็นค่ารถเข็น 2 ล้อ จ านวน 2 คันๆละ 6,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
3,000 บาท ใช้เข็นอุปกรณ์ต่างๆ ขนส่ิงของ อบจ.ศรีสะเกษ
ขนขยะ เศษใบไม้

39 ค่าชุดล าโพงเอนกประสงค์แบบเคล่ือนที่ เพือ่จ่ายเป็นค่าชุดล าโพงเอนกประสงค์ 20,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
แบบเคล่ือนที ่จ านวน 1 ชุดๆละ 20,000 บาท อบจ.ศรีสะเกษ

40 ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย เพือ่จ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 100,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
แบบปรับมุมมอง แบบที ่1 เครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที ่1 ส าหรับ อบจ.ศรีสะเกษ

ใช้งานรักษาความปลอดภัยทัว่ไป จ านวน
2ตัวๆละ 48,000 บาท พร้อมค่าติดต้ัง

41 ค่าเคร่ืองท าน้ าเย็น เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองท าน้ าเย็น จ านวน 4,500 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
1 เคร่ืองๆละ 4,500 บาท อบจ.ศรีสะเกษ

42 ค่าเคร่ืองเล็มพุม่ไม้ เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองเล็มพุม่ไม้ จ านวน 42,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
2 เคร่ืองๆละ 21,000 บาท อบจ.ศรีสะเกษ

43 ค่าถงัขยะแบบมีโครงเหล็กวางถงัขยะใหญ่  เพือ่จ่ายเป็นค่าถังขยะแบบมีโครงเหล็กวาง 28,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ถังขยะใหญ่ จ านวน 4 ช่อง พร้อมป้ายขนาด อบจ.ศรีสะเกษ
120 ลิตร จ านวน 2 ชุดๆละ 14,000 บาท
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

44 ค่าถังต้มน้ าไฟฟ้า เพือ่จ่ายเป็นค่าถังต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน 10,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
1 ถังๆละ 10,000 บาท อบจ.ศรีสะเกษ

45 ค่ากล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า เพือ่จ่ายเป็นค่ากล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 34,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
30 เท่า จ านวน 1ชุดๆละ 34,000 บาท อบจ.ศรีสะเกษ

46 ค่าเทปวัดระยะทาง เพือ่จ่ายเป็นค่าเทปวดัระยะทาง จ านวน 8,400 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
1 อันๆละ 4,200 บาท อบจ.ศรีสะเกษ

47 ค่าล้อวัดระยะทาง เพือ่จ่ายเป็นค่าล้อวดัระยะทาง จ านวน 6,500 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
1 ชุดๆละ 6,500 บาท อบจ.ศรีสะเกษ

48 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 230,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 10 เคร่ืองๆละ อบจ.ศรีสะเกษ

23,000 บาท
49 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 60,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

แบบที ่2 งานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาด อบจ.ศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ืองๆละ
30,000 บาท
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.
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ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

50 ค่าเคร่ืองพิมพ์ Inkjet สี/ขาวด า เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์ Injet สี/ขาวด า 56,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 56,000 บาท อบจ.ศรีสะเกษ

51 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวด า เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED 17,800 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ชนิด Network แบบที ่1 ขาวด าชนิด Network แบบที ่1 (28หน้า/นาที) อบจ.ศรีสะเกษ
จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 8,900 บาท

52 ค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 13,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 5 เคร่ืองๆละ อบจ.ศรีสะเกษ
 2,600 บาท

53 ค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 20,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ชนิด network แบบที ่1 สี ขนิด network แบบที ่1 (18หน้าต่อนาท)ี อบจ.ศรีสะเกษ

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 10,000 บาท

54 ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 25,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
800 VA จ านวน 10 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท อบจ.ศรีสะเกษ

55 ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 23,200 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
1 kVA จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 5,800 บาท อบจ.ศรีสะเกษ
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

56 วสัดุก่อสร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างส าหรับงานซ่อม 6,000,000 ถนนสายทางทีอ่ยู่ใน ส านักการช่าง
บ ารุงถนนประเภทปกติประจ าปี ผิวจราจร ความรับผิดชอบของ
ลูกรัง/ลาดยาง/คอนกรีต เช่น วสัดุลูกรัง อบจ.ศรีสะเกษ
หินคลุก ยางมะตอย ท่อระบายน้ าและอื่นๆ ตามโครงการแก้ไข
เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ/หน้าที่ ปัญหาความเดือดร้อน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 144



5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นการเศรษฐกิจ/แผนงานการเกษตร

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 ค่าวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว 200,000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์ ส านกัการช่าง
สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมนุ พระราชาสวนปา่เฉลิม ส านกัปลัดฯ
คราดซ่ีพรวนดินระหว่างแถว เคร่ืองดัก- พระเกยีรติ ร.9 บริเวณ
แมลง กระชัง สารเคมปีอ้งกนัและก าจัด ประตูเมืองฯและสวนหย่อม 

ศัตรูพชืและสัตว์ พนัธุ์พชื ปุย๋ วัสดุเพาะช า สนามหญ้าและอืน่ๆ
อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกีและสัตว์น  า อบจ.ศรีสะเกษ
อปุกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช และอืน่ๆ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการด าเนินงานอ่ืน /แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 ค่าช าระหนี้เงินต้น - เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้น 2,677,500 ส านักงานเงินทุนส่งเสริม ส านักการคลัง
ตามวงเงินผ่อนช าระ 10 ปี กิจการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดั (กสอ.)
2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,020,000 ส านักงาน กองการเจ้าหน้าที่

ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ ประกันสังคม
พนักงานจ้างทัว่ไป สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน 155,000 ส านักงาน กองการเจ้าหน้าที่

ส าหรับพนักงานจ้างและบุคลากรทางการ ประกันสังคม
ศึกษา สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

4 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย 2,943,050 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ เฉพาะการกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร กันทรลักษ์

อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ์
5 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย 32,030 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ

กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ เฉพาะการกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เมืองใหม่ช่องสะง า
ช่องสะง า เมืองใหม่ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์

6 เงินส ารองจ่าย เพือ่ต้ังไวเ้ป็นเงินส ารองจ่ายไวใ้ช้ 22,018,100 แกไ้ขปญัหาความ กองแผนฯ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เดือดร้อนของประชาชน

ตามโครงการที่ร้องขอ

ในพิ้นทจีงัหวัดศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการด าเนินงานอ่ืน /แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

7 เงินค่าบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วน เพือ่จ่ายเป็นเงินบ ารุงสมาคมองค์การบริหาร 150,000 เบิกจ่าย/สมาคม ส านักปลัดฯ
จังหวดัแห่งประเทศไทย ส่วนจงัหวดัแหง่ประเทศไทย ประจ าปงีบประมาณ องค์การบริหารส่วน

2564 เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่าง จังหวดัแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมและเป็นศูนย์กลางในการประสาน

งานพฒันาศักยภาพในการบริหารนโยบายสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์รวม
8 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยทีย่ากไร้ เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยทีย่ากไร้ 50,000 ผู้ป่วยทีย่ากไร้ตามระเบียบ ส านักปลัดฯ

เปน็ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง เปน็ค่ายานพาหนะ กระทรวงมหาดไทยวา่
ส าหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้เพื่อเข้ารับ ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
การรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล สงเคราะห์ผู้ป่วยทีย่ากไร้ 
ของทางราชการ ขององค์การบริหารส่วน

จังหวดั พ.ศ.2560
9 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 5,660,600 เบิกจ่าย/กองทุน กองการศึกษาฯ

(กบข.) (เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา บ านาญข้าราชการ (กบข.) ส าหรับ บ าเหน็จบ านาญ
ภาคบังคับ) ข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การ ข้าราชการ (กบข.)

บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ เป็นเงิน 
จ านวน 8% (โดยหักจากเงินเดือนครู 3% , 
อปท. สมทบ 5 % )
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการด าเนินงานอ่ืน /แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรับ เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 715,200 ส านักงาน กองการศึกษาฯ
พนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส าหรับพนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัด ประกันสังคม
ส่วนจังหวดัศรีสะเกษ (เงินอุดหนุนส าหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ
การจัดการศึกษาภาคบังคับ) เป็นเงินจ านวน 10%      

(หักจากค่าตอบแทน 5%,
อปท. สมทบ 5% ) 

11 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (กสจ.) เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารอง 151,900 เบิกจ่าย/กองทุน กองการศึกษาฯ
(เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา เล้ียงชีพ (กสจ.) ส าหรับลูกจ้างประจ า ส ารองเล้ียงชีพฯ
ภาคบังคับ) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน (กสจ.)

จังหวดัศรีสะเกษ เป็นเงินจ านวน 6 % 
(โดยหักจากค่าจ้าง 3 % ,  
อปท. สมทบ 3 % )
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการด าเนินงานอ่ืน /แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

12 รายจ่ายตามข้อผูกพันเพือ่การศึกษา เพือ่จ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน 924,000 เบิกจ่าย/เด็ก นักเรียน กองการศึกษาฯ
นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กก าพร้า นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส 
เด็กยากจนและคนพิการในพืน้ทีจ่ังหวดั ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ในหลักสูตรทีสู่งกวา่การศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (ซ่ึงรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) 
หรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกวา่ระดับปริญญาตรี 
โดยผู้ทีม่ีสิทธขิอรับทุนการศึกษาจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษคือผู้ที่
สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบัน
การศึกษาต่างๆของรัฐ โดยให้ยื่นค าขอ
รับทุนการศึกษาจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัศรีสะเกษ จ านวน 28 ทุนๆ 
ละ 33,000 บาท/คน/ปี

13 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ - เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 4,356,150 เบิกจ่าย/กองทุน ส านักการคลัง
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ บ าเหน็จบ านาญ

ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ข้าราชการ (กบท.)
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการด าเนินงานอ่ืน /แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

14 เงินช่วยพิเศษ/เงินช่วยค่าท าศพ - เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษใน 1,000,000 อบจ.ศรีสะเกษ ส านักการคลัง
กรณีทีข่้าราชการ ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ
พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การ
ความตายในระหวา่งรับราชการ

15 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) - เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า 1,000,000 เบิกจ่าย/ผู้รับ ส านักการคลัง
ครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการ บ านาญ (ชคบ.)

อบจ.ศรีสะเกษ
16 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า - เพือ่จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จปกติ 200,000 เบิกจ่าย/ผู้รับเงิน ส านักการคลัง

บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ บ าเหนจ็ลูกจา้งประจ า
หรือบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า อบจ.ศรีสะเกษ

17 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพือ่จ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบ าเหน็จ 80,000 เบิกจ่าย/กองทุน กองการศึกษาฯ
 (กบข.) บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  บ าเหน็จบ านาญ

ในอัตราร้อยละหนึ่งของรายได้โดยไม่รวม ข้าราชการ (กบข.)
พันธบัตร เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท

18 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ - เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ 200,000 เบิกจ่าย/ผู้รับเงิน ส านักการคลัง
ศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ ช่วยเหลือการศึกษา

บุตรผู้รับบ านาญ
อบจ.ศรีสะเกษ
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สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ /แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีต่ ารวจรักษาการณ์ เพือ่จ่ายเป็นเงินรางวลัเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 80,000 เบิกจ่าย/จนท.ต ารวจ ส านักปลัดฯ
รักษาการณ์ทีป่ฏิบัติหน้าทีรั่กษาความ รักษาการณ์ /สถานีขนส่ง
ปลอดภัยตลอดจนให้บริหารส าหรับ ผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ 
ประชาชนทีม่าใช้บริการภายในสถานีข   อ าเภอกันทรลักษ์
นส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ

2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 270,000 เบิกจ่าย/จนท.ปฏบิัติงานนอก ส านักปลัดฯ
นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ส าหรับข้าราชการ เวลาราชการ/สถานีขนส่ง

และพนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานภายใน   ผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ 
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ์

จังหวดัศรีสะเกษ
3 ค่าจ้างเหมาบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 630,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ

เพือ่ให้ผู้รับจ้างท าอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึง อ าเภอกันทรลักษ์
มิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติม อ าเภอกันทรลักษ์
ครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้างอย่างใดและ จังหวดัศรีสะเกษ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อัดส าเนา 
พิมพ์หนังสือ เข้าปก

4 ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ค่าบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ค่าบริการ 20,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์    อ าเภอกันทรลักษ์

ใบอนุญาต และแบบพิมพ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง อ าเภอกันทรลักษ์
กับการปฏิบัติงาน จังหวดัศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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ยุทธศาสตร/์ดา้น/แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเปน็รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

5. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาองค์กร
    5.1 ด้านการเศรษฐกิจ
         5.1.1 แผนงานการพาณิชย์ 23 95.83 3,987,500 99.74 ส านักปลัดฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ ์อ าเภอกันทรลักษ์

    5.2 ด้านการด าเนินการอื่น 
         5.2.1 แผนงานงบกลาง 1 4.17 10,550 0.26 ส านักปลัดฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ ์อ าเภอกันทรลักษ์

รวมทั้งสิ้น 24 100.00 3,998,050 100.00

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์

แบบ ผด  01 
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สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ /แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีต่ ารวจรักษาการณ์ เพือ่จ่ายเป็นเงินรางวลัเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 80,000 เบิกจ่าย/จนท.ต ารวจ ส านักปลัดฯ
รักษาการณ์ทีป่ฏิบัติหน้าทีรั่กษาความ รักษาการณ์ /สถานีขนส่ง
ปลอดภัยตลอดจนให้บริหารส าหรับ ผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ 
ประชาชนทีม่าใช้บริการภายในสถานีข   อ าเภอกันทรลักษ์
นส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ

2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 270,000 เบิกจ่าย/จนท.ปฏบิัติงานนอก ส านักปลัดฯ
นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ส าหรับข้าราชการ เวลาราชการ/สถานีขนส่ง

และพนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานภายใน   ผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ 
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ์

จังหวดัศรีสะเกษ
3 ค่าจ้างเหมาบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 630,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ

เพือ่ให้ผู้รับจ้างท าอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึง อ าเภอกันทรลักษ์
มิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติม อ าเภอกันทรลักษ์
ครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้างอย่างใดและ จังหวดัศรีสะเกษ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อัดส าเนา 
พิมพ์หนังสือ เข้าปก

4 ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ค่าบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ค่าบริการ 20,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์    อ าเภอกันทรลักษ์

ใบอนุญาต และแบบพิมพ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง อ าเภอกันทรลักษ์
กับการปฏิบัติงาน จังหวดัศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ /แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เมาไม่ขับ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ 100,000 เบิกจ่าย/ตามโครงการฯ/ ส านักปลัดฯ
เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศกาลปีใหม่ ภายในบริเวณสถานีขนส่' อ าเภอกันทรลักษ์ 
ผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษ์

จงัหวัดศรีสะเกษ

6 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 20,000 ระบบประปา/ห้องสุขา ส านักปลัดฯ
บ ารุงรักษาระบบประปา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษ์ 
อ าเภอกันทรลักษ์

7 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 20,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ปรับปรุง บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ขององค์การ อ าเภอกันทรลักษ์

บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ทีช่ ารุดเสียหาย อ าเภอกันทรลักษ์
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซ่ึงเป็นกรณี จังหวดัศรีสะเกษ
จ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ตลอดจน
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทีเ่กี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ
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สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ /แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

8 ค่าวสัดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน เช่น กระดาษ 30,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และอื่นๆ อ าเภอกันทรลักษ์
ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานีขนส่ง อ าเภอกันทรลักษ์
ผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

9 ค่าวารสารและส่ิงพิมพ์อื่น ๆ เพือ่จ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ คู่มือ 7,500 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
ระเบียบ กฎหมาย และส่ิงตีพิมพ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยว อ าเภอกันทรลักษ์
ข้องกับการปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ าเภอกันทรลักษ์
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

10 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เช่น ฟิวส์ 50,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสาย อ าเภอกันทรลักษ์
ไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวติช์ไฟฟ้า และอื่นๆ ทีเ่กี่ยว อ าเภอกันทรลักษ์
ข้องกับการปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวดัศรีสะเกษ
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ

11 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เช่น 100,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไมก้วาด ถ้วยชามช้อนส้อม อ าเภอกันทรลักษ์
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง น้ ายาล้างห้องน้ า อ าเภอกันทรลักษ์
และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานี จังหวดัศรีสะเกษ
ขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ์ 

จังหวดัศรีสะเกษ
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สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ /แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

12 ค่าวสัดุก่อสร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์  50,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู เหล็กเส้น อ าเภอกันทรลักษ์
แปรงทาสี ปูนขาว และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการ อ าเภอกันทรลักษ์
ปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ

13 ค่าวสัดุการเกษตร เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว ์ 35,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
พันธุ์พืช ปุย๋ วสัดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยาย อ าเภอกันทรลักษ์
พันธุ์พืช สปริงเกอร์ (Sprinkler) และอื่นๆ ที่ อ าเภอกันทรลักษ์
เกี่ยวข้องกบัการปฏบิติังานสถานขีนส่งผู้โดยสาร จังหวดัศรีสะเกษ
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ

14 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ 15,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ อ าเภอกันทรลักษ์
แถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ อ าเภอกันทรลักษ์
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ จังหวดัศรีสะเกษ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ 
เมาส์ และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ
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สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ /แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

15 ค่าไฟฟ้า เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร 150,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ์
จังหวดัศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษ์

จังหวดัศรีสะเกษ
16 ค่าน้ าประปา เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา สถานีขนส่งผู้โดยสาร 70,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ

อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ์
จังหวดัศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษ์

จังหวดัศรีสะเกษ
17 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการโทรศัพทใ์นการปฏบิติังาน 10,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ อ าเภอกันทรลักษ์

จังหวดัศรีสะเกษ
18 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพือ่จ่ายเป็นค่าส่ือสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่าย 10,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ

เกีย่วกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์ อ าเภอกันทรลักษ์
เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีว ี อ าเภอกันทรลักษ์
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้ จังหวดัศรีสะเกษ
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกนัทรลักษ์ 

อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ
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สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ /แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

19 ค่าพัดลมติดผนัง เพือ่จ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง พร้อมติดต้ัง  45,000 บริเวณโดยรอบสถานี ส านักปลัดฯ
จ านวน 20 เคร่ืองๆ ละ 2,250 บาท โดยมี ขนส่งผู้โดยสาร
คุณลักษณะ ดังนี้         อ าเภอกันทรลักษ์
- ขนาดใบพัด ไม่น้อยกวา่ 22 นิ้ว อ าเภอกันทรลักษ์
 - แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกวา่ 220V 50Hz จังหวดัศรีสะเกษ
ซ่ึงไม่มีรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ ณ ปัจจุบัน เป็นราคา
ตามท้องตลาดทัว่ไป เพือ่ติดต้ังภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ

20 ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย เพือ่จ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 48,000 บริเวณโดยรอบสถานี ส านักปลัดฯ
เครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายใน ขนส่งผู้โดยสาร
อาคาร แบบที ่2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ อ าเภอกันทรลักษ์
ปลอดภัยและวเิคราะห์ภาพ จังหวดัศรีสะเกษ

21 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 17,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท ส านักงาน อ าเภอกันทรลักษ์ 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) อ าเภอกันทรลักษ์
จังหวดัศรีสะเกษ
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สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ /แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 

22 ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 10,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ
หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง อ าเภอกันทรลักษ์
10,000 บาท อ าเภอกันทรลักษ์

จังหวดัศรีสะเกษ
23 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถและช่อง ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถ 2,200,000 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส านักปลัดฯ

จอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ และช่องจอดรถสถานีขนส่งฯ ปริมาณงาน อ าเภอกันทรลักษ์
กันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ รวม 5,168 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์

จังหวดัศรีสะเกษ
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สถานีขนสง่ผู้โดยสารกันทรลกัษ์  อ าเภอกันทรลกัษ์

5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นการด าเนินการอ่ืน / แผนงานงบกลาง

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราฃการ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็ 10,550 เบกิจ่าย/กองทุน ส านกัปลัดฯ
ส่วนท้องถิน่ (กบท.) บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) บ าเหนจ็บ านาญ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ (กบท.)
ส าหรับสถานขีนส่งผู้โดยสารอ าเภอ
กนัทรลักษ ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยใหถ้ือ
ปฏบิติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ที่ มท 0819.2/ว 1212 
ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 และระเบยีบ 
หนงัสือส่ังการอืน่ๆ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดศรสีะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด  02 แบบ ผด  02 แบบ ผด  02 
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ยุทธศาสตร/์ด้าน/แผนงาน
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ

คิดเปน็รอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเปน็รอ้ยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

5. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาองค์กร
    5.1 ด้านการเศรษฐกิจ
         5.1.1 แผนงานการพาณิชย์ 3 75.00 35,000 99.91 ส านักปลัดฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะง า อ าเภอภสิูงห์
จังหวดัศรีสะเกษ

    5.2 ด้านการด าเนินการอื่น 
         5.2.1 แผนงานงบกลาง 1 25.00 30 0.09 ส านักปลัดฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะง า อ าเภอภสิูงห์
จังหวดัศรีสะเกษ

รวมทั้งสิ้น 4 100.00 35,030 100.00

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะง า  อ าเภอภสูิงห์

แบบ ผด  01 
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3. ยทุธศาสตร์ การสง่เสริมการทอ่งเทีย่วและการพาณชิย ์การค้าชายแดน
ดา้นการเศรษฐกิจ /แผนงานการพาณชิย์

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 10,000 สถานขีนส่งผู้โดยสาร ส านกัปลัดฯ
เพื่อใหผู้้รับจ้างท าอย่างหนึง่อย่างใด  เมอืงใหมช่่องสะง า
ซ่ึงมใิช่เปน็การประกอบดัดแปลงต่อเติม อ าเภอภสิูงห์
ครุภณัฑ์ หรือส่ิงกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อดัส าเนา พิมพ์หนงัสือ 
เข้าปก เย็บเล่ม จัดท าวารสาร ค่าก าจัด
ส่ิงปฏกิลู ค่าตัดต้นไม ้ค่าบรรจุน้ ายาเคมี
ดับเพลิง ค่าแกไ้ขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
ค่าจ้างคนงานท าความสะอาด ยามรักษา
ความปลอดภยั คนงาน/บริการอืน่ๆ 
ค่าจ้างเหมาคนงานเหมาบริการและ
ค่าจ้างเหมาอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการ 
ปฏบิติังานสถานขีนส่งผู้โดยสารเมอืงใหม ่
ช่องสะง า อ าเภอภสิูงห ์จังหวัดศรีสะเกษ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

สถานีขนสง่ผู้โดยสารเมอืงใหมช่อ่งสะง า  อ าเภอภสูงิห์

แบบ ผด  02 
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3. ยทุธศาสตร์ การสง่เสริมการทอ่งเทีย่วและการพาณชิย ์การค้าชายแดน
ดา้นการเศรษฐกิจ /แผนงานการพาณชิย์

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

2 ค่าวัสกงุานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น 10,000 สถานขีนส่งผู้โดยสาร ส านกัปลัดฯ
น้ ายา ดับกล่ิน แปรง ไมก้วาด ถ้วยชาม เมอืงใหมช่่องสะง า
ช้อนส้อม กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง อ าเภอภสิูงห์
น้ ายาล้างหอ้งน้ า และอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบั จังหวัดศรีสะเกษ
การปฏบิติังานสถานขีนส่งผู้โดยสาร
เมอืงใหมช่่องสะง า อ าเภอภสิูงห ์
จังหวัดศรีสะเกษ

3 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าสถานขีนส่งผู้โดยสาร 15,000 สถานขีนส่งผู้โดยสาร ส านกัปลัดฯ
เมอืงใหมช่่องสะง า อ าเภอภสิูงห ์ เมอืงใหมช่่องสะง า
จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอภสิูงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ
สถานีขนสง่ผู้โดยสารเมอืงใหมช่อ่งสะง า  อ าเภอภสูงิห์

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด  02 
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5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ดา้นการด าเนินการอ่ืน / แผนงานงบกลาง

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราฃการ เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 30 เบกิจ่าย/กองทุน ส านกัปลัดฯ
ส่วนท้องถิน่ (กบท.) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) ขององค์การ บ าเหนจ็บ านาญ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ส าหรับสถานี ข้าราชการ (กบท.)
ขนส่งผู้โดยสารเมอืงใหมช่่องสะง า 
อ าเภอภสิูงห ์จังหวัดศรีสะเกษ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

สถานีขนสง่ผู้โดยสารเมอืงใหมช่อ่งสะง า  อ าเภอภสูงิห์

แบบ ผด  02 
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