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1.1 บทน า  
 

         แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติ ระหว่าง
หน่วยงานในลักษณะการประสานบูรณาการงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 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) พ.ศ. 2559 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 



1.4   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

           1.  เป็นการแปลงนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงและผู้บริหารท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้ปรากฏผล
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
           2.  แผนการด าเนินงานได้รวบรวมสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก   
ที่จะด าเนินการ  สถานที่ด าเนินงานและวงเงินงบประมาณท่ีได้จัดสรรตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการต่างๆ  ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนด 

           3.  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน ควบคุมการด าเนินงานและติดตามด าเนินงาน/
ประเมินผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

---------------------------------------------------------------------- 
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เอกสาร ก
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2565 ของจังหวัด

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมา
ณ

(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
ยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานอย่าง
ครบวงจร

100 167,895,000 36 193,001,000 392 1,838,158,900 528 2,199,064,900

ประเด็นการพัฒนาที ่2 
ส่งเสริมขีดความสามารถ
ด้านการท่องเทีย่วและ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

29 232,917,400 19 5,273,000,000 1 5,000,000 49 5,510,917,400

ประเด็นการพัฒนาที ่3 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
สู่คุณภาพชีวิตประชาชน
ในทุกมิติ

35 161,689,400 51 280,144,600 5 11,138,000 91 4,529,720,000

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และพัฒนา
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

26 248,016,800 20 2,720,758,000 14 14,462,800 60 2,985,237,600

ประเดน็การพัฒนา

แหล่งงบประมาณ
รวมทัง้สิ้น

จังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน
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เอกสาร ก
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2565 ของจังหวัด

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมา
ณ

(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

ประเดน็การพัฒนา

แหล่งงบประมาณ
รวมทัง้สิ้น

จังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน

ประเด็นการพัฒนาที ่5 
เสริมสร้างความมั่นคง
และการค้าชายแดน
เชื่อมโยงอาเชียน

11 28,258,200 12 25,430,000 23 53,688,200

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

1 10,000,000 1 10,000,000

รวมทัง้สิ้น 202 848,776,800 138 8,492,343,600 412 1,870,759,700 - - 752 11,211,880,100
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีตถนนลาดยาง สาย ศก.2048 แยกทางหลวงหมายเลข 24- อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีตถนนลาดยาง สาย ศก.2048 แยกทางหลวงหมายเลข 24- อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ 8,000,000  สาย ศก.2048 แยกทางหลวงหมายเลข 24- อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ2 ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก.016 ถนนเชิงลาดสะพานข�ามห�วยสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก. 016 ถนนเชิงลาดสะพานข�ามห�วยสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 9,900,000 ถนนเชิงลาดสะพานข�าม ห�วยสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ3 ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก. 4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2086 -บ�านกอก อําเภอกันทรารมย+  จังหวัดศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก. 4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2086 - บ�านกอก อําเภอกันทรารมย+  จังหวัดศรีสะเกษ 9,900,000 แยกทางหลวงหมายเลข 2086 -บ�านกอก อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ4 ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก. 2024 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ�านโนนค�อ อําเภอเบญจลักษ+, อําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก. 2024 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ�านโนนค�อ อําเภอเบญจลักษ+, อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 9,900,000 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ�านโนนค�อ อําเภอเบญจลักษ+,อําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 025 ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก. 2033 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -    บ�านโศกขามป>อม ตําบลภูผาหมอก      อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก. 2033 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ�านโศกขามป>อมตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ 9,900,000  แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ�านโศกขามป>อม ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ6 ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2201 - บ�านบ�อทอง  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2201 - บ�านบ�อทอง  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ 9,900,000  แยกทางหลวงหมายเลข 2201 - บ�านบ�อทอง  อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ7 ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก.5057 แยกทางหลวงชนบท ศก. 3013บ�านหาด-บ�านทับขอน ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก. 5057 แยกทางหลวงชนบท ศก. 3013   บ�านหาด-บ�านทับขอน 9,900,000 แยกทางหลวงชนบท ศก. 3013 บ�านหาด-บ�านทับขอน  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ8 ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก. 5059 แยกทางหลวงชนบท ศก. 4029 - บ�านพลไว ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีต ศก. 5059 แยกทางหลวงชนบท ศก. 4029-บ�านพลไว 9,900,000  แยกทางหลวงชนบท ศก. 4029-บ�านพลไว  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 029 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําพร�อมระบบส�งน้ําหนองฮู  ตําบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําพร�อมระบบส�งน้ําหนองฮู  ตําบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 5,000,000 หนองฮู  ตําบลอีเซ  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ10 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําบ�านหัวเหล�า ตําบลบก อําเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําบ�านหัวเหล�า ตําบลบก อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 1,800,000 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําบ�านหัวเหล�า ตําบลบก อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ11 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านยางชุมภูมิตํารวจ ตําบลห�วยสําราญ อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านยางชุมภูมิตํารวจ ตําบลห�วยสําราญ อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านยางชุมภูมิตํารวจ ตําบลห�วยสําราญ อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ12 ขุดลอกลําห�วยหน�าสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าตําบลละลม  ตําบลละลม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ขุดลอกลําห�วยหน�าสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าตําบลละลม  ตําบลละลม  อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,500,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าตําบลละลม ตําบลละลม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ13 ขุดลอกร�องชักน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าตําบลผักไหม ตําบลผักไหม อําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ขุดลอกร�องชักน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าตําบลผักไหม ตําบลผักไหม อําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 2,000,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าตําบลผักไหม ตําบลผักไหม อําเภอห�วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0214 .ขุดร�องชักน้ําสถานีสูบน้ําบ�านกอกแก�ว ตําบลหนองอึ่ง  อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขุดร�องชักน้ําสถานีสูบน้ําบ�านกอกแก�ว ตําบลหนองอึ่ง  อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 350,000 สถานีสูบน้ําบ�านกอกแก�วตําบลหนองอึ่ง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ15 ขุดร�องชักน้ําสถานีสูบน้ําบ�านโง�ง  ตําบลส�มปEอย  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ขุดร�องชักน้ําสถานีสูบน้ําบ�านโง�ง  ตําบลส�มปEอย  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 350,000 สถานีสูบน้ําบ�านโง�ง  ตําบลส�มปEอย  อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ16 ปรับปรุงทางเข�าสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าบ�านห�วยด�าน ตําบลภูผาหมอก  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงทางเข�าสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าบ�านห�วยด�าน ตําบลภูผาหมอก  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าบ�านห�วยด�าน ตําบลภูผาหมอก  อําเภอกันทรลักษ+จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ17 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําเพื่อเกษตรแปลงใหญ� ตําบลโพนข�า อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําเพื่อเกษตรแปลงใหญ�  ตําบลโพนข�า  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําเพื่อเกษตรแปลงใหญ� ตําบลโพนข�า อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ18 ขุดร�องชักน้ําสถานีสูบน้ําบ�านโพนข�า  ตําบลโพนข�า อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ขุดร�องชักน้ําสถานีสูบน้ําบ�านโพนข�า ตําบลโพนข�า อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1,500,000 สถานีสูบน้ําบ�านโพนข�า ตําบลโพนข�า อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0219 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ํา ตําบลผักไหม อําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ํา ตําบลผักไหมอําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ํา ตําบลผักไหม อําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ20 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําถ้ําน้ําสระพงษ+ ตําบลปรือใหญ� อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําถ้ําน้ําสระพงษ+ ตําบลปรือใหญ�  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ 350,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําถ้ําน้ําสระพงษ+ ตําบลปรือใหญ�อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ21 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ํา บ�านโกทาตําบลหนองอึ่ง  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านโกทา ตําบลหนองอึ่ง อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านโกทา ตําบลหนองอึ่ง  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ22 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านเจี่ย ตําบลทาม  อําเภอกันทรารมย+  จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านเจี่ย ตําบลทาม  อําเภอกันทรารมย+  จังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านเจี่ยตําบลทาม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0223 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านพะเนาตําบลปราสาท  อําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านพะเนา ตําบลปราสาท  อําเภอห�วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 1,500,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�าน-พะเนา ตําบลปราสาท  อําเภอห�วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ24 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําห�วยคล�า ตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําห�วยคล�า ตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําห�วยคล�า ตําบลหมากเขียบ  อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ25 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําอ�างเก็บน้ําห�วยสําราญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําอ�างเก็บน้ําห�วยสําราญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําอ�างเก็บน้ําห�วยสําราญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0226 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําโอตาลัด ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําโอตาลัด ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+  จังหวัดศรีสะเกษ 1,500,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําโอตาลัดตําบล โคกตาล อําเภอภูสิงห+  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ27 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตร ช�วงบ�านกลาง-บ�านบึงไกร ตําบลหัวช�าง อําเภออุทุมพรพิสัย ป�กเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จํานวน 17 ต�น ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตร ช�วงบ�านกลาง-บ�านบึงไกร ตําบลหัวช�าง อําเภออุทุมพรพิสัย ป�กเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จํานวน 17 ต�น 153,700       บ�านกลาง-บ�านบึงไกร ตําบลหัวช�าง อําเภออุทุมพรพิสัย  อําเภออุทุมพรพิสัย28 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตร บ�านโนนพยอมหมู�ที่ 5 ตําบลสร�างปHI อําเภอราษีไศล ป�กเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร จํานวน 26 ต�น ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตร บ�านโนนพยอมหมู�ที่ 5 ตําบลสร�างปHI อําเภอราษีไศล ป�กเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร จํานวน 26 ต�น 1,134,900    บ�านโนนพยอมหมู�ที่ 5 ตําบลสร�างปHI อําเภอราษีไศล ป�กเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร จํานวน 26 ต�น  อําเภอราษีไศล29 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านโนนแดง หมู�ที่ 5 - บ�านสองห�อง ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 13 ต�น ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านโนนแดง หมู�ที่ 5 - บ�านสองห�อง ตําบลเปJาะอําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 13 ต�น 114,200       บ�านโนนแดง หมู�ที่ 5 - บ�านสองห�อง ตําบลเปJาะอําเภอบึงบูรพ+ จังหวัด   ศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 13 ต�น  อําเภอบึงบูรพ+
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0230 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านโนนลานกลาง หมู�ที่ 13 - บ�านอีเซ ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 5 ต�น ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านโนนลานกลาง หมู�ที่ 13 - บ�านอีเซ ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 5 ต�น 68,100        บ�านโนนลานกลาง หมู�ที่ 13 -บ�านอีเซ ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+31 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านโนนลานกลาง หมู�ที่ 13 - ร�องไผ� ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 10 ต�น ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านโนนลานกลาง หมู�ที่ 13 - ร�องไผ� ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 10 ต�น 90,900        บ�านโนนลานกลาง หมู�ที่ 13 - ร�องไผ� ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+32 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านม�วง หมู�ที่ 4 - หนองร�องปูEตา ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 9 ต�น ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านม�วง หมู�ที่ 4 - หนองร�องปูEตา ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 9 ต�น 97,100        บ�านม�วง หมู�ที่ 4 - หนองร�องปูEตา ตําบลเปJาะอําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+33 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านหนองคูน�อย หมู�ที่ 8 - บ�านกอก ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 17 ต�น ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านหนองคูน�อย หมู�ที่ 8 - บ�านกอก ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 17 ต�น 194,300       บ�านหนองคูน�อย หมู�ที่ 8 - บ�านกอก ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0234 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านโนนลาน หมูที่ 9 - ต�นขนวน ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 20 ต�น ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรเส�นทางบ�านโนนลาน หมูที่ 9 - ต�นขนวน ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 20 ต�น 180,200       บ�านโนนลาน หมูที่ 9 - ต�นขนวน ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+35 ขยายไฟฟ>าเพื่อการเกษตร กลุ�มเกษตรกรหน�าบ�านขะยูง หมู�ที่ 1 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย ป�กเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จํานวน 10 ต�น ขยายไฟฟ>าเพื่อการเกษตร กลุ�มเกษตรกรหน�าบ�านขะยูง หมู�ที่ 1 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย ป�กเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จํานวน 10 ต�น 725,200       บ�านขะยูง หมู�ที่ 1 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย  อําเภออุทุมพรพิสัย36 ขยายไฟฟ>าเพื่อการเกษตร กลุ�มเกษตรกรบ�านหนองแสง หมู�ที่ 7 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 3 ต�น ขยายไฟฟ>าเพื่อการเกษตร กลุ�มเกษตรกรบ�านหนองแสง หมู�ที่ 7 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย ป�กเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 3 ต�น 49,800        บ�านหนองแสง หมู�ที่ 7 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย  อําเภออุทุมพรพิสัย37 ขยายไฟฟ>าเพื่อการเกษตร กลุ�มเกษตรกรหน�า อบต.ขะยูง - บ�านกระต่ํา ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย ป�กเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จํานวน 20 ต�น ขยายไฟฟ>าเพื่อการเกษตร กลุ�มเกษตรกรหน�า อบต.ขะยูง - บ�านกระต่ํา ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย ป�กเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จํานวน 20 ต�น 731,700        บ�านกระต่ํา ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย  อําเภออุทุมพรพิสัย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0238 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตร บ�านจอมบึง (สายหนองต�อ-บ�านโนน) หมู� 6 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตร บ�านจอมบึง (สายหนองต�อ-บ�านโนน) หมู� 6 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 292,500        บ�านจอมบึง (สายหนองต�อ-บ�านโนน) หมู� 6 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย39 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรและติดตั้งหม�อแปลงสาย (สายทางเหล�าคา-หนองผือ) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรและติดตั้งหม�อแปลงสาย (สายทางเหล�าคา-หนองผือ)ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 408,500       (สายทางเหล�าคา-หนองผือ) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย40 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรและติดตั้งหม�อแปลงสาย (สายหนองแวง) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรและติดตั้งหม�อแปลงสาย (สายหนองแวง) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 544,700       (สายหนองแวง) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย41 ติดตั้งหม�อแปลงไฟฟ>าพร�อมขยายเขตระบบจําหน�ายไฟฟ>าเพื่อการเกษตร เส�นทางบ�านโนนแกด หมู�ที่ 6,7 อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ติดตั้งหม�อแปลงไฟฟ>าพร�อมขยายเขตระบบจําหน�ายไฟฟ>าเพื่อการเกษตร เส�นทางบ�านโนนแกด หมู�ที่ 6,7 อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000    บ�านโนนแกด หมู�ที่ 6,7 อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอเมืองศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0242 ขยายเขตระบบไฟฟ>าให�บ�านหนองทุ�ม (คุ�มบ�านโพน ถึงบ�านนาทุ�งพัฒนา) หมู�ที่ 2 ตําบลศรีสําราญ อําเภอวังหิน ป�กเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร จํานวน 20 ต�น ขยายเขตระบบไฟฟ>าให�บ�านหนองทุ�ม (คุ�มบ�านโพน ถึงบ�านนาทุ�งพัฒนา) หมู�ที่ 2 ตําบลศรีสําราญ อําเภอวังหิน ป�กเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร จํานวน 20 ต�น 1,074,600    บ�านหนองทุ�ม (คุ�มบ�านโพน ถึงบ�านนาทุ�งพัฒนา)หมู�ที่ 2 ตําบลศรีสําราญ อําเภอวังหิน  อําเภอวังหิน43 ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลง บ�านยางชุมใหญ� (สายดอนโก) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลง บ�านยางชุมใหญ� (สายดอนโก) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 364,300       บ�านยางชุมใหญ� (สายดอนโก) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย44 ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลง สายหนองม�วง ตําบลอยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลง สายหนองม�วง ตําบลอยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 280,200       หนองม�วง ตําบลอยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย45 ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายคอนกาม) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายคอนกาม) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 511,600       บ�านยางชุมใหญ� (สายคอนกาม) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0246 ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายหนองครก) ตําบลอยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายหนองครก) ตําบลอยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 618,500       บ�านยางชุมใหญ� (สายหนองครก) ตําบลอยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย47 ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายหนองตาซ�าย) ตําบลอยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายหนองตาซ�าย) ตําบลอยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 426,000       บ�านยางชุมใหญ� (สายหนองตาซ�าย) ตําบลอยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย48 ขยายเขตไฟฟ>าแรงต่ําโนนหนามแท�ง ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าแรงต่ําโนนหนามแท�ง ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 205,700       ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย49 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านยางชุมน�อย หมู� 9 ตํายางชุมน�อย อําเภอยางชุมน�อย  จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านยางชุมน�อย หมู� 9 ตํายางชุมน�อย อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 2,300,000    บ�านยางชุมน�อย หมู� 9 ตํายางชุมน�อย อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย50 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านคอนกาม ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านคอนกามตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 1,100,000    บ�านคอนกาม ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0251 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านดอนสมัธ  ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านดอนสมัธตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 350,000       บ�านดอนสมัธ  ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย52 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านดอนสมัธ สายปูEตา ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านดอนสมัธ สายปูEตา ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 650,000       บ�านดอนสมัธ สายปูEตา ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย53 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนคูณ หมู� 9 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนคูณหมู� 9 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 1,200,000    บ�านโนนคูณ หมู� 9 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย54 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านจอมบึงหมู� 6 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านจอมบึง หมู� 6 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 320,000       บ�านจอมบึง  หมู� 6 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย55 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านบอน หมู� 1 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านบอน หมู� 1 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 750,000       บ�านบอน หมู� 1 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0256 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านบอน หมู� 12 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านบอน หมู� 12 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 780,000       บ�านบอน หมู� 12 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย57 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านยางชุมใหญ� หมู� 7 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านยางชุมใหญ� หมู� 7 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 540,000       บ�านยางชุมใหญ� หมู� 7 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย58 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านยางชุมใหญ�  หมู� 5 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านยางชุมใหญ� หมู� 5 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 640,000       บ�านยางชุมใหญ�  หมู� 5 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย59 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านยางชุมใหญ� หมู� 4 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านยางชุมใหญ� หมู� 4 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 420,000       บ�านยางชุมใหญ� หมู� 4 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอยางชุมน�อย60 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านขุมคํา หมู� 22 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านขุมคํา หมู� 22 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 900,000       บ�านขุมคํา หมู� 22 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอวังหิน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0261 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านบวกแต� หมู� 10 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านบวกแต� หมู� 10 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 450,000       บ�านบวกแต� หมู� 10 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอวังหิน62 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโพนดวน หมู� 4 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโพนดวน หมู� 4 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 850,000       บ�านโพนดวน หมู� 4 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอวังหิน63 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านไทยบวกเตยหมู� 13 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านไทยบวกเตยหมู� 13 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 400,000       บ�านไทยบวกเตยหมู� 13 ตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอวังหิน64 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านหนองหว�า ตําบลหัวช�าง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านหนองหว�า ตําบลหัวช�าง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 762,800       บ�านหนองหว�า ตําบลหัวช�าง อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย65 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านกลาง-บ�านบึงไกร ตําบลหัวช�าง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านกลาง-บ�านบึงไกร ตําบลหัวช�าง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 153,700       บ�านกลาง-บ�านบึงไกร ตําบลหัวช�าง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0266 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนพยอมหมู�ที่ 5 ตําบลสร�างปHI อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนพยอมหมู�ที่ 5 ตําบลสร�างปHI อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 250,000       บ�านโนนพยอม หมู�ที่ 5 ตําบลสร�างปHI อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอราษีไศล67 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนแดง หมู�ที่ 5 ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนแดง หมู�ที่ 5 ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ 114,200       บ�านโนนแดง หมู�ที่ 5 ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+68 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนลานกลาง ม. 13 - บ�านอีเซ ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนลานกลาง ม. 13 - บ�านอีเซ ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ 68,100        บ�านโนนลานกลาง ม. 13 - บ�านอีเซ ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+69 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนลานกลาง หมู�ที่ 13 - ร�องไผ� ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนลานกลาง หมู�ที่ 13 - ร�องไผ� ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ 90,900        บ�านโนนลานกลาง หมู�ที่ 13 - ร�องไผ� ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+70 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านม�วง หมู�ที่ 4 - หนองร�องปูEตา ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านม�วง หมู�ที่ 4 - หนองร�องปูEตา ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ 97,100        บ�านม�วง หมู�ที่ 4 - หนองร�องปูEตา ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+



21

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0271 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านหนองคูน�อย หมู�ที่ 8 - บ�านกอก ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านหนองคูน�อย หมู�ที่ 8 - บ�านกอก ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ 194,300       บ�านหนองคูน�อย หมู�ที่ 8 - บ�านกอก ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+72 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนลาน หมู�ที่ 9 – ต�นขนวน ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโนนลานหมู�ที่ 9 – ต�นขนวน ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ 180,200       บ�านโนนลาน หมู�ที่ 9 –ต�นขนวน ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอบึงบูรพ+73 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านขะยูง หมู�ที่ 1 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านขะยูง หมู�ที่ 1 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 725,200       บ�านขะยูง หมู�ที่ 1 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย74 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านหนองแสง หมู�ที่ 7 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านหนองแสงหมู�ที่ 7 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 49,800        บ�านหนองแสง หมู�ที่ 7 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย75 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านกระต่ําตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านกระต่ํา ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 731,700       บ�านกระต่ํา ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0276 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านหนองตาเซียง หมู�ที่ 5 ตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านหนองตาเซียง หมู�ที่ 5 ตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 680,000       บ�านหนองตาเซียง หมู�ที่ 5 ตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอวังหิน77 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโพนยาง หมู�ที่ 7 ตําบลโพนยาง อําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านโพนยาง หมู�ที่ 7 ตําบลโพนยาง อําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ 730,000       บ�านโพนยาง หมู�ที่ 7 ตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอวังหิน78 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านเห็นอ�มหมู�ที่ 10 ตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านเห็นอ�มหมู�ที่ 10 ตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 540,000       บ�านเห็นอ�ม หมู�ที่ 10 ตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอวังหิน79 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านก�อ หมู�ที่ 9 ตําบลหนองไฮ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรบ�านก�อ หมู�ที่ 9 ตําบลหนองไฮ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 300,000       บ�านก�อ หมู�ที่ 9 ตําบลหนองไฮ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย
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2.โครงการส�งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูป สินค8าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย3 ด8วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ส�งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ส�งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง 1,154,300 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ปศุสัตว+จังหวัดศรีสะเกษ2 ปรับระบบการเลี้ยงไก�พื้นเมืองเชิงพาณิชย+ ปรับระบบการเลี้ยงไก�พื้นเมืองเชิงพาณิชย+ 839,300 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ปศุสัตว+จังหวัดศรีสะเกษ3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนศรีสะเกษให�ยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนศรีสะเกษให�ยั่งยืน 751,200 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.เกษตรและสหกรณ+จังหวัดศรีสะเกษ4 ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1,904,900 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.เกษตรและสหกรณ+จังหวัดศรีสะเกษ5 บริหารจัดการการผลิตสินค�าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map) เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน บริหารจัดการการผลิตสินค�าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map) เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 1,242,900 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.เกษตรและสหกรณ+จังหวัดศรีสะเกษ6 พัฒนาระบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ และขยายผลทุเรียนพันธุ+ศรีสะเกษ พัฒนาระบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ และขยายผลทุเรียนพันธุ+ศรีสะเกษ 1,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย+วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ7 พัฒนาระบบการผลิตกาแฟมาตรฐานและการแปรรูปสร�างแบรนด+กาแฟศรีสะเกษ พัฒนาระบบการผลิตกาแฟมาตรฐานและการแปรรูปสร�างแบรนด+กาแฟศรีสะเกษ 200,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย+วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ8 พัฒนาระบบผลิตวัตถุดิบสมุนไพรแบบมีส�วนร�วมของ
เกษตรกร

พัฒนาระบบผลิตวัตถุดิบสมุนไพรแบบมี
ส�วนร�วมของเกษตรกร 1,350,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย+วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ9 การพัฒนาเกษตรกรให�เป>นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เพื่อการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การพัฒนาเกษตรกรให�เป>นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เพื่อการเพิ่มคุณภาพผลผลิต 550,000 บ�านธาตุ หมู�ที่ 3  ศูนย+วิจัยพืชสวนศรีสะเกษบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตรสู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 02
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2.โครงการส�งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูป สินค8าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย3 ด8วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตรสู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0210 พัฒนาการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ+ด�านการเกษตร (Agro-tourism) พัฒนาการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ+ด�านการเกษตร (Agro-tourism) 800,000 ตําบลละลม – ถนนลาดยาง  ศูนย+วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ11 พัฒนากลุ�มเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ+คุณภาพ พัฒนากลุ�มเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ+คุณภาพ 706,000 ละลม–โคกตาล อําเภอภูสิงห+  ศูนย+วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ12 ส�งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค�าข�าวอินทรีย+ ส�งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค�าข�าวอินทรีย+ 10,100,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ13 ส�งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย+ ส�งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย+ 3,500,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ14 ส�งเสริมการผลิตพืชอัตลักษณ+ และเกษตรพื้นถิ่น ส�งเสริมการผลิตพืชอัตลักษณ+ และเกษตรพื้นถิ่น 2,800,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ15 ส�งเสริมการผลิตพืชหลังนา ส�งเสริมการผลิตพืชหลังนา 2,500,000 บ�านยาง หมู�ที่ 10  สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ16 สร�างความเข�มแข็งกลุ�ม Young Smart Farmer สร�างความเข�มแข็งกลุ�ม Young Smart Farmer 756,000 ตําบลเมืองแคน – บ�านน้ําอ�อม-  สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ17 เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2,397,000 น�อย หมู�ที่ 6 ตําบลหว�านคํา  สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ18 ส�งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ+การแปรรูปปลาตะเพียนขาว ส�งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ+การแปรรูปปลาตะเพียนขาว 1,081,200 อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
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3.โครงการส�งเสริมช�องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค8าเกษตรสู�มาตรฐานลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 การจัดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ การจัดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 4,777,500 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2 ส�งเสริมศักยภาพด�านการตลาดทุเรียน (GI) และผลิตภัณฑ+ ส�งเสริมศักยภาพด�านการตลาดทุเรียน (GI) และผลิตภัณฑ+ 1,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.พาณิชย+จังหวัดศรีสะเกษ3 ส�งเสริมการสร�างภาพลักษณ+สินค�าและบริการจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Brand) ส�งเสริมการสร�างภาพลักษณ+สินค�าและบริการจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Brand) 2,250,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.พาณิชย+จังหวัดศรีสะเกษ8,027,500โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตรสู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการจังหวัด แบบ ผด 02



26

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข2086 ตอน เมืองน�อย - กันทรารมย+ ระหว�างกม.95+600 - 97+535 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เมืองน�อย - กันทรารมย+ ระหว�าง กม.95+600 - 97+536 15,000,000 ทางหลวงหมายเลข 2086ตอน เมืองน�อย-กันทรารมย+  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 12 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข2412 ตอน ท�าศาลา - ละทาย ระหว�าง กม.16+500 - 19+000 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท�าศาลา - ละทาย ระหว�าง กม.16+500 - 19+001 9,990,000 ทางหลวงหมายเลข 2412ตอน ท�าศาลา-ละทาย  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 03 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข2083 ตอน ส�มปEอยน�อย - หัวช�าง ระหว�าง กม.2+100 - 5+400 (เปjนตอนๆ) บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข2083 ตอน ส�มปEอยน�อย - หัวช�าง ระหว�าง กม.2+100 - 5+400 (เปjนตอนๆ) 12,000,000 ทางหลวงหมายเลข 2083ตอน ส�มปEอยน�อย - หัวช�าง  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 14 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หัวช�าง - สะเดา  ระหว�าง กม.12+350 - 13+650 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หัวช�าง - สะเดา  ระหว�าง กม.12+350 - 13+651 8,000,000 ทางหลวงหมายเลข 2083ตอน หัวช�าง - สะเดา  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 025 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตร บ�านจอมบึง (สายหนองต�อ-บ�านโนน) หมู� 6 ตําบลบึงบอนอําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตร บ�านจอมบึง (สายหนองต�อ-บ�านโนน) หมู� 6 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 292,400 บ�านจอมบึง (สายหนองต�อ-บ�านโนน) หมู� 6 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย6 ก�อสร�างถนนผิวทางปอร+ตแลนด+ซีเมนต+คอนกรีต สายบ�านโนน-บ�านลิ้นฟ>า หมู� 7 ตําบลบึงบอน  อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนผิวทางปอร+ตแลนด+ซีเมนต+คอนกรีต สายบ�านโนน-บ�านลิ้นฟ>า หมู� 7 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย  จังหวัดศรีสะเกษ 9,851,000 บ�านโนน-บ�านลิ้นฟ>าหมู� 7 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย7 ก�อสร�างถนนผิวทางปอร+ตแลนด+ซีเมนต+คอนกรีต สายบ�านโนนสูง-บ�านทัน หมู�ที่ 8  ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนผิวทางปอร+ตแลนด+ซีเมนต+คอนกรีต สายบ�านโนนสูง-บ�านทัน หมู�ที่ 8  ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 9,879,000 บ�านโนนสูง-บ�านทัน หมู�ที่ 8 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย8 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านคอนกาม-ดอนตําแย หมู�ที่ 4 ตําบลคอนกามอําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านคอนกาม-ดอนตําแย หมู�ที่ 4 ตําบลคอนกามอําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 444,700 บ�านคอนกาม-ดอนตําแย หมู�ที่ 4 ตําบลคอนกามอําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 029 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านแดนอุดม หมู� 11 - บ�านยางชุมน�อย หมู�ที่ 11 ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านแดนอุดม หมู� 11 - บ�านยางชุมน�อย หมู�ที่ 11 ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 2,870,300 บ�านแดนอุดม หมู� 11 - บ�านยางชุมน�อย หมู�ที่ 11ตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย10 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลิ้นฟ>า-บ�านยางชุมใหญ� หมู� 11 ตําบลลิ้นฟ>า อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลิ้นฟ>า-บ�านยางชุมใหญ� หมู� 11 ตําบลลิ้นฟ>า อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 4,680,000 ลิ้นฟ>า-บ�านยางชุมใหญ� หมู� 11 ตําบลลิ้นฟ>า อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย11 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ�านลิ้นฟ>า-โนนสูง หมู�ที่ 3 ตําบลลิ้นฟ>า อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ�านลิ้นฟ>า-โนนสูง หมู�ที่ 3 ตําบลลิ้นฟ>า อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 6,733,000 บ�านลิ้นฟ>า-โนนสูง หมู�ที่ 3 ตําบลลิ้นฟ>า อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย12 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางยางชุมใหญ�-ลิ้นฟ>า) หมู�ที่ 1 ตําบลยางชุมใหญ�อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางยางชุมใหญ�-ลิ้นฟ>า) หมู�ที่ 1 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 2,000,000  (สายทางยางชุมใหญ�-ลิ้นฟ>า) หมู�ที่ 1 ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0213 ขยายเขตไฟฟ>าแรงต่ําบ�านแวง (จุดที่ 2) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอ ยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าแรงต่ําบ�านแวง (จุดที่ 2) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 180,000 บ�านแวง (จุดที่ 2) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย14 ขยายเขตไฟฟ>าแรงต่ําโนนหนามแท�ง ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าแรงต่ําโนนหนามแท�ง ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 205,000 โนนหนามแท�ง ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย15 ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายหนองครก) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย  จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายหนองครก) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย  จังหวัดศรีสะเกษ 618,000 บ�านยางชุมใหญ� (สายหนองครก) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย16 ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลง สายหนองม�วง ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลง สายหนองม�วง ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 280,000 หนองม�วง ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0217 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรและติดตั้งหม�อแปลงสาย (สายหนองแวง) ตําบลยางชุมใหญ�อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรและติดตั้งหม�อแปลงสาย (สายหนองแวง) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 544,000 (สายหนองแวง) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย18 ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรและติดตั้งหม�อแปลง (สายทางเหล�าคา-หนองผือ) ตําบลยางชุมใหญ�  อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าเพื่อการเกษตรและติดตั้งหม�อแปลง (สายทางเหล�าคา-หนองผือ) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 408,000 (สายทางเหล�าคา-หนองผือ) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย19 ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายหนองตาซ�าย) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายหนองตาซ�าย) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 425,000 (สายหนองตาซ�าย) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย20 ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายดอนโก) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าติดตั้งหม�อแปลงบ�านยางชุมใหญ� (สายดอนโก) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 364,000  (สายดอนโก) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0221 ขยายเขตไฟฟ>าแรงต่ําบ�านยางชุมใหญ� (สายทางยางชุมใหญ�-ยางชุมน�อย) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขยายเขตไฟฟ>าแรงต่ําบ�านยางชุมใหญ� (สายทางยางชุมใหญ�-ยางชุมน�อย) ตําบลยางชุมใหญ� อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 123,000 (สายทางยางชุมใหญ�-ยางชุมน�อย) ตําบลยางชุมใหญ�อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย22 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 7 สายบ�านนายวิทยา - บ�านกุดเมืองฮามหมู�ที่ 1 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 7 สายบ�านนายวิทยา - บ�านกุดเมืองฮามหมู�ที่ 1 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ 1,855,000 หมู�ที่ 7 สายบ�านนายวิทยา -บ�านกุดเมืองฮาม หมู�ที่ 1 ตําบลกุดเมืองฮามอําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย23 ก�อสร�างถนนคอนกรีตหมู�ที่ 8 สายถนนบ�านคอนกาม-หนองกอก ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตหมู�ที่ 8 สายถนนบ�านคอนกาม-หนองกอก ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 3,015,000 บ�านคอนกาม-หนองกอกตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย24 ก�อสร�างถนนคอนกรีตสาย รพช. - บ�านโนนคูณ ช�วงบ�านหอยแยกทางไปอําเภอค�อวัง บ�านหอย หมู� 3 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตสาย รพช. - บ�านโนนคูณช�วงบ�านหอยแยกทางไปอําเภอค�อวัง บ�านหอยหมู� 3 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 694,400 บ�านหอยแยกทางไปอําเภอค�อวัง บ�านหอย หมู� 3 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0225 ก�อสร�างถนนคอนกรีตสายโนนติ้ว หมู� 5 - บ�านโนนคูณ ช�วงบ�านโนนติ้วหมู� 5 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตสายโนนติ้ว หมู� 5 - บ�านโนนคูณ ช�วงบ�านโนนติ้วหมู� 5 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 491,400 สายโนนติ้ว หมู� 5 - บ�านโนนคูณ ช�วงบ�านโนนติ้วหมู� 5 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย26 ก�อสร�างถนนคอนกรีตสายหนองอีหลง หมู� 12 - อําเภอยางชุมน�อย ช�วงบ�านหนองอีหลงหมู�ที่ 12 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตสายหนองอีหลง หมู� 12 - อําเภอยางชุมน�อย ช�วงบ�านหนองอีหลงหมู�ที่ 12 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 491,400 สายหนองอีหลง หมู� 12 -อําเภอยางชุมน�อย ช�วงบ�านหนองอีหลง หมู�ที่ 12 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย27 ก�อสร�างถนนคอนกรีตสายบ�านโนนคูณ หมู� 13 - บ�านแข� หมู� 7 ตําบลฟ>าห�วน อําเภอค�อวัง หมู� 13 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตสายบ�านโนนคูณ หมู� 13 - บ�านแข� หมู� 7 ตําบลฟ>าห�วน อําเภอค�อวัง หมู� 13 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 491,400 สายบ�านโนนคูณ หมู� 13 - บ�านแข� หมู� 7 ตําบลฟ>าห�วน อําเภอค�อวัง หมู� 13 ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0228 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 1 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 1 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 843,000  หมู�ที่ 1 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย29 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 6 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย  จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 6 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย  จังหวัดศรีสะเกษ 950,000 หมู�ที่ 6 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย30 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 8 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 8 ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 1,647,000 หมู�ที่ 8 ตําบลกุดเมืองฮามอําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย31 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 8 แยกคลองส�งน้ํา-ดอนยาง ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย  จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 8 แยกคลองส�งน้ํา-ดอนยาง ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย  จังหวัดศรีสะเกษ 4,650,000 หมู�ที่ 8 แยกคลองส�งน้ํา-ดอนยาง ตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมน�อย  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0232 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนราษฎร+พัฒนา หมู� 10 ตําบลยางชุมน�อย อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนราษฎร+พัฒนา หมู� 10 ตําบลยางชุมน�อย อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 1,995,000 หมู� 10 ตําบลยางชุมน�อยอําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย33 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านโคกโพนหมู�ที่ 3 - บ�านโคกสูง  หมู�ที่  4  ตําบลกันทรารมย+  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านโคกโพนหมู�ที่ 3 - บ�านโคกสูง  หมู�ที่  4  ตําบลกันทรารมย+  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านโคกโพน หมู�ที่ 3 - บ�านโคกสูง หมู�ที่ 4 ตําบลกันทรารมย+  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ+34 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านแตงแซงพร�อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านแตงแซงพร�อมอาคารประกอบ 30,000,000 บ�านแตงแซง  โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษามูลล�าง35 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านคลีตุ�น พร�อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านคลีตุ�น พร�อมอาคารประกอบ 30,000,000 บ�านคลีตุ�น  โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษามูลล�าง



35

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0236 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านห�องเปmอยพร�อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านห�องเปmอยพร�อมอาคารประกอบ 30,000,000 บ�านห�องเปmอย  โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษามูลล�าง
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ก�อสร�างสะพาน คสล. ข�ามห�วยกระเดินสายทางบ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ อ.เมือง - บ�านบัวระรมย+  ม.7 ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพาน คสล. ข�ามห�วยกระเดินสายทางบ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ อ.เมือง - บ�านบัวระรมย+  ม.7 ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ อ.เมือง - บ�านบัวระรมย+ ม.7 ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ2 ก�อสร�างสะพาน คสล. ข�ามห�วยกระเดิน   สายทางบ�านโนนสังข+ ม.9 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพาน คสล. ข�ามห�วยกระเดินสายทางบ�านโนนสังข+ ม.9 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านโนนสังข+ ม.9ต.โพนเขวา อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ3 ก�อสร�างสะพาน บ�านสนายพัฒนา ม.12 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพาน บ�านสนายพัฒนา ม.12 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 1,500,000 บ�านสนายพัฒนา ม.12 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู�  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ4 ก�อสร�างสะพาน บ�านห�วยฆ�อง ม.9ต.พิมาย -บ�านขามฆ�อง ม.2 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพาน บ�านห�วยฆ�อง ม.9 ต.พิมาย - บ�านขามฆ�อง ม.2 ต.พิมายเหนือ  อ.ปรางค+กู�    จ.ศรีสะเกษ 1,500,000 บ�านห�วยฆ�อง ม.9 ต.พิมาย - บ�านขามฆ�อง ม.2 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ5 ก�อสร�างสะพานข�ามคลองชลประทานหนองสิบ�านสิริขุนหาญ ม.12 ต.สิ อ.ขุนหาญจ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานข�ามคลองชลประทานหนองสิบ�านสิริขุนหาญ ม.12 ต.สิ อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ 4,000,000 บ�านสิริขุนหาญ ม.12 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ6 ก�อสร�างสะพานข�ามฝายเก�า บ�านเขวาธะนังใต� ม.12 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานข�ามฝายเก�า บ�านเขวาธะนังใต� ม.12 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 4,000,000 บ�านเขวาธะนังใต� ม.12 ต.หนองงูเหลือมอ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 027 ก�อสร�างสะพานข�ามฝายน้ําล�นบ�านหนองเต�ากล  ม.6 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+    จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานข�ามฝายน้ําล�นบ�านหนองเต�ากล  ม.6 ต.หนองงูเหลือมอ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ 4,000,000 บ�านหนองเต�ากล  ม.6  ต.หนองงูเหลือม     อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ8 ก�อสร�างสะพานข�ามห�วยจังเอิญบ�านโนนเจริญ ม.12 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานข�ามห�วยจังเอิญ บ�านโนนเจริญ ม.12 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านโนนเจริญ ม.12 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ9 ก�อสร�างสะพานข�ามห�วยสําราญ บ�านหนองแวง ม.1 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค+กู� -  บ�านเริงรมย+ ม.10  ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานข�ามห�วยสําราญ บ�านหนองแวง ม.1 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค+กู� - บ�านเริงรมย+ ม.10  ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 10,000,000  บ�านหนองแวง ม.1 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค+กู� - บ�านเริงรมย+ม.10 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ10 ก�อสร�างสะพานข�ามห�วยเสนบ�านหว�า ม.2  ต.กู�  อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานข�ามห�วยเสนบ�านหว�า ม.2 ต.กู�  อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านหว�า ม.2 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ11 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข�ามห�วยกระเดิน บ�านโนนสะอาด ม.2 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข�ามห�วยกระเดิน บ�านโนนสะอาด ม.2 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านโนนสะอาด ม.2 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0212 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข�ามห�วยกระเดิน บ�านสีถาน ม.7ต.หนองบัว  อ.กันทรารมย+ - บ�านดอนสั้น ม.8 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข�ามห�วยกระเดิน บ�านสีถาน ม.7 ต.หนองบัว  อ.กันทรารมย+ - บ�านดอนสั้น ม.8 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 25,000,000  บ�านสีถาน ม.7 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย+ - บ�านดอนสั้น ม.8 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ13 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข�ามห�วยทา บ�านโนนทอง ม.10 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข�ามห�วยทา บ�านโนนทอง ม.10 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านโนนทอง ม.10 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะจ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ14 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข�ามห�วยทา บ�านหนองจิก ม.4 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข�ามห�วยทา บ�านหนองจิก ม.4 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000  บ�านหนองจิก ม.4 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ15 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านขอนแต� ม.6 ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านขอนแต� ม.6 ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 500,000 บ�านขอนแต� ม.6 ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ16 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านหนองแคน ม.11 ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านหนองแคน ม.11 ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 1,500,000 บ�านหนองแคน ม.11 ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ17 ก�อสร�างสะพาน หมู� 4 หมายเลข (ศก.ถ.149-01) บ�านโกแดง ตําบลละลม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างสะพาน หมู� 4 หมายเลข (ศก.ถ.149-01) บ�านโกแดง ตําบลละลม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านโกแดง ตําบลละลมอําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ละลม
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0218 ก�อสร�าง คสล.เชื่อมระหว�างหมู�บ�านโคกเจริญ หมู� 7 ตําบลห�วยติ๊กชู ถึงบ�านพรมทอง หมู�ที่ 4 ตําบลตะลม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�าง คสล.เชื่อมระหว�างหมู�บ�านโคกเจริญ หมู� 7 ตําบลห�วยติ๊กชู ถึงบ�านพรมทอง หมู�ที่ 4 ตําบลตะลม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 2,712,000 บ�านโคกเจริญ หมู� 7 ตําบลห�วยติ๊กชู ถึงบ�านพรมทอง หมู�ที่ 4 ตําบลตะลม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตึ๊กชู19 ก�อสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านเขาแดง ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านเขาแดง ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 3,346,000 บ�านเขาแดง ตําบลโคกตาลอําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.โคกตาล20 ก�อสร�างถนน คสล. ขึ้นฝายน้ําล�นจําปานวง บ�านโนนจําปา ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. ขึ้นฝายน้ําล�นจําปานวงบ�านโนนจําปา ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ 998,000 บ�านโนนจําปา ตําบลดงรักอําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ดงรัก21 ก�อสร�างถนน คสล. ขึ้นวัดพลาญตาปาด บ�านคูสีแจ ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. ขึ้นวัดพลาญตาปาด บ�านคูสีแจ ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 981,100 บ�านคูสีแจ ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ดงรัก22 ก�อสร�างถนน คสล. เข�าสู�พื้นที่การเกษตร บ�านสันติสุข ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เข�าสู�พื้นที่การเกษตร บ�านสันติสุข ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 998,000 บ�านสันติสุข ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ดงรัก
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0223 ก�อสร�างถนน คสล. หมู�บ�านจากบ�านนายสมบัตร ตะเคียนราม ถึงบ�านนายขึยน ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. หมู�บ�านจากบ�านนายสมบัตร ตะเคียนราม ถึงบ�านนายขึยน ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านนายสมบัตร ตะเคียนราม ถึงบ�านนายขึยน ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ตะเคียนราม24 ก�อสร�างถนน คสล.ขึ้นน้ําตกห�วยสวาย บ�านแซรสะโบว+ ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.ขึ้นน้ําตกห�วยสวาย บ�านแซรสะโบว+ ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 998,000 บ�านแซรสะโบว+ ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ดงรัก25 ก�อสร�างถนน คสล.เส�นบุ�งค�า บ�านกลาง ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เส�นบุ�งค�า บ�านกลาง ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 998,000 บ�านกลาง ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ดงรัก26 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านคําเนียมหมู�ที่ 10 ตําบลคําเนียม  ตําบลเมืองน�อย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านคําเนียมหมู�ที่ 10 ตําบลคําเนียม  ตําบลเมืองน�อย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านคําเนียม หมู�ที่ 10 ตําบลคําเนียม  ตําบลเมืองน�อย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.คําเนียม
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0227 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านน้ําคํา-บ�านท�าช�าง บ�านน้ําคํา ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านน้ําคํา-บ�านท�าช�าง บ�านน้ําคํา ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านน้ําคํา-บ�านท�าช�าง บ�านน้ําคํา ตําบลหนองบัวอําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองบัว28 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านโนนเรือ-บ�านขามป>อม บ�านโนนเรือตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านโนนเรือ-บ�านขามป>อม บ�านโนนเรือ ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านโนนเรือ - บ�านขามป>อม บ�านโนนเรือตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองบัว29 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านละทาย หมู�ที่ 1 ตําบลละทาย   อําเภอกันทรารมย+  จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านละทาย หมู�ที่ 1 ตําบลละทาย   อําเภอกันทรารมย+  จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านละทาย หมู�ที่ 1ตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ละทาย30 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านละทาย หมู�ที่ 8 ตําบลละทาย   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านละทาย หมู�ที่ 8 ตําบลละทาย   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านละทาย หมู�ที่ 8 ตําบลละทาย   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ละทาย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0231 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านหนองแก�ว-บ�านหัวนา หมู�ที่ 5 ตําบลหนองแก�ว   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านหนองแก�ว-บ�านหัวนา หมู�ที่ 5 ตําบลหนองแก�ว   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านหนองแก�ว-บ�านหัวนาหมู�ที่ 5 ตําบลหนองแก�วอําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองแก�ว32 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านหนองบัว-บ�านน้ําคํา บ�านหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านหนองบัว-บ�านน้ําคํา บ�านหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านหนองบัว-บ�านน้ําคําบ�านหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองบัว33 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว�าง หมู�ที่ 1-6-8-4 ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว�าง หมู�ที่ 1-6-8-4 ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ 12,179,000  หมู�ที่ 1-6-8-4 ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตามอญ34 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนหนองกี่ หมู�ที่ 2-คลองส�งน้ําบ�านหนองแสง ตําบลบัวน�อยอําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนหนองกี่ หมู�ที่ 2-คลองส�งน้ําบ�านหนองแสง ตําบลบัวน�อย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 4,177,000 โนนหนองกี่ หมู�ที่ 2-คลองส�งน้ําบ�านหนองแสงตําบลบัวน�อย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.บัวน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0235 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสร�างกกหว�า-สะพานมูล หมู�ที่ 10-ตําบลบัวน�อย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสร�างกกหว�า-สะพานมูล หมู�ที่ 10-ตําบลบัวน�อย อําเภอกันทรารมย+จังหวัดศรีสะเกษ 5,899,000 กกหว�า-สะพานมูล หมู�ที่ 10-ตําบลบัวน�อยอําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.บัวน�อย36 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ�านยางน�อย-โนนขี้เหล็ก) บ�านยางน�อย หมู�ที่ 5 ตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ�านยางน�อย-โนนขี้เหล็ก) บ�านยางน�อย หมู�ที่ 5 ตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 (สายบ�านยางน�อย-โนนขี้เหล็ก) บ�านยางน�อยหมู�ที่ 5 ตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ละทาย37 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปEาช�าสาธารณะ-ต.หนองแวง) บ�านละทาย หมู�ที่ 7 ตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายปEาช�าสาธารณะ-ต.หนองแวง) บ�านละทาย หมู�ที่ 7 ตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 411,000 (สายปEาช�าสาธารณะ-ต.หนองแวง) บ�านละทายหมู�ที่ 7 ตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ละทาย38 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านกอก-รอบบึงอ�อ หมู�ที่ 3 ตําบลหนองแก�ว   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านกอก-รอบบึงอ�อ หมู�ที่ 3 ตําบลหนองแก�ว   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านกอก-รอบบึงอ�อ หมู�ที่ 3 ตําบลหนองแก�วอําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองแก�ว
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0239 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านหนองแก�ว-บุ�งเปmอย หมู�ที่ 1 ตําบลหนองแก�ว   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านหนองแก�ว-บุ�งเปmอย หมู�ที่ 1 ตําบลหนองแก�ว   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านหนองแก�ว-บุ�งเปmอยหมู�ที่ 1 ตําบลหนองแก�วอําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองแก�ว40 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านศาลา ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านศาลา ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 3,492,000 บ�านศาลา ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.โคกตาล41 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านเปmอย-ท�าวังวัว หมู�ที่ 4ตําบลหนองแก�ว   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านเปmอย-ท�าวังวัว หมู�ที่ 4 ตําบลหนองแก�วอําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านเปmอย-ท�าวังวัว หมู�ที่ 4 ตําบลหนองแก�ว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองแก�ว42 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านหัวนา-บ�านหนองแก�ว หมู�ที่ 2ตําบลหนองแก�ว  อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านหัวนา-บ�านหนองแก�ว หมู�ที่ 2ตําบลหนองแก�ว   อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านหัวนา-บ�านหนองแก�ว หมู�ที่ 2 ตําบลหนองแก�วอําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองแก�ว43 ก�อสร�างถนนลาดยางภายในหมู�บ�าน บ�านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางภายในหมู�บ�าน บ�านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 12,000,000 บ�านไพรพัฒนา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0244 ก�อสร�างถนนลาดยางภายในหมู�บ�าน บ�านวนาสวรรค+ ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางภายในหมู�บ�าน บ�านวนาสวรรค+ ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 บ�านวนาสวรรค+ ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนา45 ก�อสร�างถนนลาดยางเส�นบ�านทางสายลวดถึงบ�านพนมชัย ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเส�นบ�านทางสายลวดถึงบ�านพนมชัย ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 9,000,000 บ�านทางสายลวดถึงบ�านพนมชัยตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนา46 ก�อสร�างทางเข�าน้ําตกฉองปะอาว บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างทางเข�าน้ําตกฉองปะอาว บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนา47 ก�อสร�างทางชมธรรมชาติ บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างทางชมธรรมชาติ บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนาอําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0248 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านท�าช�าง-โรงเรียนบ�านคล�อม ตําบลดู� บ�านท�าช�าง ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านท�าช�าง-โรงเรียนบ�านคล�อม ตําบลดู� บ�านท�าช�าง ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านท�าช�าง-โรงเรียนบ�านคล�อม ตําบลดู� บ�านท�าช�างตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ดู�49 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านน้ําคํา-บ�านหนองบัว บ�านน้ําคํา ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านน้ําคํา-บ�านหนองบัว บ�านน้ําคํา ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านน้ําคํา-บ�านหนองบัวบ�านน้ําคํา ตําบลหนองบัวอําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองบัว50 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านโพนทราย-บ�านคําเนียม บ�านโพนทรายตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านโพนทราย-บ�านคําเนียม บ�านโพนทรายตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านโพนทราย-บ�านคําเนียม บ�านโพนทราย ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองบัว51 ก�อสร�างถนนลาดยางเส�นบ�านโคกชาติถึงบ�านทางสายลวด ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเส�นบ�านโคกชาติถึงบ�านทางสายลวด ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 12,000,000 บ�านทางสายลวด ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0252 ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ม.11  บ�านลุมพุกพัฒนา ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ม.11  บ�านลุมพุกพัฒนา ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านลุมพุกพัฒนา ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.โคกตาล53 ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ม.6  บ�านโนนสวรรค+ ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ม.6  บ�านโนนสวรรค+ ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ 500,000  บ�านโนนสวรรค+ ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.โคกตาล54 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกผู�ใหญ�บ�าน หมู�ที่ 5-วัดปEาดงเมืองซ�ายตําบลบัวน�อย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกผู�ใหญ�บ�าน หมู�ที่ 5-วัดปEาดงเมืองซ�ายตําบลบัวน�อย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,129,000 หมู�ที่ 5-วัดปEาดงเมืองซ�าย ตําบลบัวน�อย อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.บัวน�อย55 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ�านกระโดน-ห�วยหินใหญ� ม.6 ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ�านกระโดน-ห�วยหินใหญ� ม.6 ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 497,000 บ�านกระโดน-ห�วยหินใหญ� ม.6 ตําบลตะเคียนรามอําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ตะเคียนราม56 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ�านอุดมพัฒนา-บ�านนกยูง-ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ�านอุดมพัฒนา-บ�านนกยูง-ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 499,000 บ�านอุดมพัฒนา-บ�านนกยูง-ตําบลตะเคียนรามอําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ตะเคียนราม
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0257 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ�ลต+ติกคอนกรีตโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย+ ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ�ลต+ติกคอนกรีต โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย+ ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,030,000 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย+ ตําบลจานอําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ดูน58 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ�ลต+ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร สายทาง ศก.ถ.52-001ช�วงที่ 2 (ช�วงบ�านบูรพา) หมู�ที่ 5 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ�ลต+ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร สายทาง ศก.ถ.52-001 ช�วงที่ 2 (ช�วงบ�านบูรพา) หมู�ที่ 5 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,672,400  (ช�วงบ�านบูรพา) หมู�ที่ 5 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.จาน59 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ�ลต+ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร สายทาง ศก.ถ.52-003 ช�วงที่ 2 (ช�วงบ�านดู�-อบต.) หมู�ที่ 7 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ�ลต+ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร สายทาง ศก.ถ.52-003 ช�วงที่ 2 (ช�วงบ�านดู�-อบต.) หมู�ที่ 7 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,382,900 (ช�วงบ�านดู�-อบต.) หมู�ที่ 7ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.จาน60 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ�ลต+ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร สายทาง ศก.ถ.52-004 ช�วงที่ 2 (ช�วงบ�านผักบุ�ง) หมู�ที่ 4,13 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ�ลต+ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร สายทาง ศก.ถ.52-004 ช�วงที่ 2 (ช�วงบ�านผักบุ�ง) หมู�ที่ 4,13 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,689,400  (ช�วงบ�านผักบุ�ง) หมู�ที่ 4,13 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.จาน
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0261 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ�ลต+ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร สายทาง ศก.ถ.52-006 ช�วงที่ 2 (ช�วงบ�านโนนสมบูรณ+) หมู�ที่ 12 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ�ลต+ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร สายทาง ศก.ถ.52-006 ช�วงที่ 2 (ช�วงบ�านโนนสมบูรณ+) หมู�ที่ 12 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,128,400 (ช�วงบ�านโนนสมบูรณ+) หมู�ที่ 12 ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.จาน62 ปรับปรุงศูนย+เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง สู�การท�องเที่ยวยุคนิวนอร+มอล ม.11  บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงศูนย+เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง สู�การท�องเที่ยวยุคนิวนอร+มอล ม.11  บ�านภูสิงห+ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 ม.11  บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตึ๊กชู63 ผลิตข�าวอินทรีย+ตะเคียนราม บ�านตะเคียนรามตะวันตก ตําบลตะเคียนรามอําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ผลิตข�าวอินทรีย+ตะเคียนราม บ�านตะเคียนรามตะวันตก ตําบลตะเคียนรามอําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 219,700  บ�านตะเคียนรามตะวันตกตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ตะเคียนราม64 พัฒนาโครงการสร�างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล�งท�องเที่ยวม.11  บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาโครงการสร�างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล�งท�องเที่ยวม.11  บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 ม.11  บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตึ๊กชู65 พัฒนาผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงแหล�งท�องเที่ยว ม.11  บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงแหล�งท�องเที่ยว ม.11  บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000  ม.11  บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตึ๊กชู
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0266 พัฒนาศักยภาพกํานัน ผู�ใหญ�บ�านคณะกรรมการหมู�บ�าน(กม.)และคณะกรรมการการกลางหมู�บ�านอาสาพัฒนาป>องกันตนเอง( อพป.) อําเภอภูสิงห+ พัฒนาศักยภาพกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน คณะกรรมการหมู�บ�าน(กม.)และคณะกรรมการการกลางหมู�บ�านอาสาพัฒนาป>องกันตนเอง( อพป.) อําเภอภูสิงห+ 150,000 กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน คณะกรรมการหมู�บ�าน(กม.)และคณะกรรมการการกลางหมู�บ�านอาสาพัฒนาป>องกันตนเอง( อพป.) อําเภอภูสิงห+  อบต.ไพรพัฒนา67 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยวชุมชน ม.11 บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยวชุมชน ม.11 บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 ม.11 บ�านภูสิงห+ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตึ๊กชู68 โรงฆ�าสัตว+ บ�านโนนไหล� หมู� 2 ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแปรรูปผลผลิตออกสู�ตลาด โรงฆ�าสัตว+ บ�านโนนไหล� หมู� 2 ตําบลเสียวอําเภอเบญจลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแปรรูปผลผลิตออกสู�ตลาด 19,691,000 บ�านโนนไหล� หมู� 2 ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแปรรูปผลผลิตออกสู�ตลาด  อบต.เสียว69 วางท�อส�งน้ําประปาจากห�วยสําราญเพื่อผลิตน้ําประปา บ�านนาตําบล ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ วางท�อส�งน้ําประปาจากห�วยสําราญเพื่อผลิตน้ําประปา บ�านนาตําบล ตําบลไพรพัฒนาอําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านนาตําบล ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนา
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0270 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านโคกหลักตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านโคกหลัก ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 5,743,000 บ�านโคกหลัก ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตามอญ71 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านไทยถาวร ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านไทยถาวร ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 4,589,000 บ�านไทยถาวร ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตามอญ72 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านห�วย ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านห�วย ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 5,743,000 บ�านห�วย ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตามอญ73 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางทางหลวงหมายเลข 226 บ�านโนนสังม.2 ต.โนนสัง - บ�านหนองถ�ม ม.1 ต.หนองหัวช�าง อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางทางหลวงหมายเลข 226 บ�านโนนสัง ม.2 ต.โนนสัง - บ�านหนองถ�ม ม.1 ต.หนองหัวช�าง อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ 3,700,000  บ�านโนนสัง ม.2 ต.โนนสัง - บ�านหนองถ�มม.1 ต.หนองหัวช�าง อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ74 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง  บ�านนาดี ม.7 ต.โพธิ์ศรี - บ�านโนนดั่งม.7 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง  บ�านนาดี ม.7 ต.โพธิ์ศรี - บ�านโนนดั่งม.7 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านนาดี ม.7 ต.โพธิ์ศรี - บ�านโนนดั่ง ม.7 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0275 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง  บ�านนาดี ม.7 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค+กู�  - บ�านโคกน�อย ม.10 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง  บ�านนาดี ม.7 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค+กู�  - บ�านโคกน�อย ม.10 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,000,000  บ�านนาดี ม.7 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค+กู�  - บ�านโคกน�อย ม.10 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ76 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง  บ�านโพธิ์ศรี  ม.5 ต.โพธิ์ศรี - บ�านหนองเพดาย ม.14 ต.สมอ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง  บ�านโพธิ์ศรี  ม.5 ต.โพธิ์ศรี - บ�านหนองเพดาย ม.14 ต.สมอ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 4,000,000 บ�านโพธิ์ศรี  ม.5 ต.โพธิ์ศรี - บ�านหนองเพดาย ม.14 ต.สมอ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ77 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง ซอย 2 - ซอย 3 บ�านอีหล่ําใหม� ม.10  ต.หมากเขียบ อ.เมือง - เขต ต.บ�อแก�วอ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง ซอย 2 - ซอย 3 บ�านอีหล่ําใหม� ม.10  ต.หมากเขียบ อ.เมือง - เขต ต.บ�อแก�ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 1,575,000 ซอย 2 - ซอย 3 บ�านอีหล่ําใหม� ม.10  ต.หมากเขียบ อ.เมือง - เขต ต.บ�อแก�ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ78 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง ซอย 2 - บ�านอีหล่ําใหม� ม.10 (หนองกระดัน)  ต.หมากเขียบ อ.เมือง - เขต ต.บ�อแก�ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง ซอย 2 - บ�านอีหล่ําใหม� ม.10 (หนองกระดัน)  ต.หมากเขียบ อ.เมือง - เขต ต.บ�อแก�ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 3,150,000 ซอย 2 - บ�านอีหล่ําใหม�ม.10 (หนองกระดัน) ต.หมากเขียบ อ.เมือง -เขต ต.บ�อแก�ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0279 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านกระแซง ม.2 ต.ตําแย  - บ�านหนองทับทัย ม.9 ต.พยุห+ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านกระแซง ม.2 ต.ตําแย  - บ�านหนองทับทัย ม.9 ต.พยุห+ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 1,600,000 บ�านกระแซง ม.2 ต.ตําแย - บ�านหนองทับทัย ม.9ต.พยุห+ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ80 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านกระแซง ม.2 ต.ตําแย ต.พยุห+  - บ�านเตาเหล็ก ม.8 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านกระแซง ม.2 ต.ตําแย ต.พยุห+  - บ�านเตาเหล็ก ม.8 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 4,000,000  บ�านกระแซง ม.2 ต.ตําแย ต.พยุห+  - บ�านเตาเหล็ก ม.8 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ81 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านกลาง ม.4 ต.โพนค�อ - เขต ต.ทุ�มอ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านกลาง ม.4 ต.โพนค�อ - เขต ต.ทุ�มอ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 4,200,000  บ�านกลาง ม.4 ต.โพนค�อ -เขต ต.ทุ�ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ82 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ อ.เมือง - ห�วยกระเดิน -เขต ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ อ.เมือง - ห�วยกระเดิน -เขต ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 1,900,000  บ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮอ.เมือง - ห�วยกระเดิน -เขต ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยงจ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0283 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านก�อ ม.6 ต.สระกําแพงใหญ� – บ�านหนองดีปลี ม.2 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านก�อ ม.6 ต.สระกําแพงใหญ� –บ�านหนองดีปลี ม.2 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,500,000 บ�านก�อ ม.6 ต.สระกําแพงใหญ� – บ�านหนองดีปลี ม.2 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ84 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านกุดโง�ง ม.6 ต.โพนข�า - บ�านโพนค�อ ม.1,2 ต.โพนค�อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-08) ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านกุดโง�ง ม.6 ต.โพนข�า - บ�านโพนค�อ ม.1,2 ต.โพนค�อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-08) 1,000,000 บ�านกุดโง�ง ม.6 ต.โพนข�า - บ�านโพนค�อม.1,2 ต.โพนค�อ อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-08)  อบจ.ศรีสะเกษ85 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเกษมสุข ม.7 ต.ตาเกษ – บ�านตลาด ม.11 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเกษมสุข ม.7 ต.ตาเกษ – บ�านตลาด ม.11 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2,500,000  บ�านเกษมสุข ม.7 ต.ตาเกษ – บ�านตลาด ม.11 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ86 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเก�าน�อย ม.8 ต.สมอ – เชื่อมสี่แยกบ�านแขม ม.9 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเก�าน�อย ม.8 ต.สมอ – เชื่อมสี่แยกบ�านแขม ม.9 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 1,300,000  บ�านเก�าน�อย ม.8 ต.สมอ – เชื่อมสี่แยกบ�านแขม ม.9 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0287 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า - บ�านโพนค�อ ม.1,2 ต.โพนค�อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-10) ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า - บ�านโพนค�อ ม.1,2 ต.โพนค�อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-10) 3,000,000  บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า - บ�านโพนค�อม.1,2 ต.โพนค�อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-10)  อบจ.ศรีสะเกษ88 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า - บ�านเหล�ายอด ม.2 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-07) ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า - บ�านเหล�ายอด ม.2 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-07) 1,000,000 บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า - บ�านเหล�ายอดม.2 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-07)  อบจ.ศรีสะเกษ89 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขยุง ม.4 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน - บ�านพงพรต ม.3 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขยุง ม.4 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน - บ�านพงพรต ม.3 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,600,000 บ�านขยุง ม.4 ต.ปราสาทอ.ห�วยทับทัน - บ�านพงพรต ม.3 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ90 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขี้เหล็ก ม.11 ต.หัวช�าง - บ�านโซงเลง ม.5 ต.หนองม�า อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขี้เหล็ก ม.11 ต.หัวช�าง - บ�านโซงเลง ม.5 ต.หนองม�า อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 430,000  บ�านขี้เหล็ก ม.11 ต.หัวช�าง - บ�านโซงเลง ม.5 ต.หนองม�า อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0291 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเขวา ม.2 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง -บ�านโนนสว�าง ม.6 ต.พรหมสวัสดิ์อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเขวา ม.2 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง -บ�านโนนสว�าง ม.6 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 4,570,000 บ�านเขวา ม.2 ต.สุขสวัสดิ์อ.ไพรบึง -บ�านโนนสว�างม.6 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ92 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเขือง ม.3 ต.ตาเกษ - บ�านกระเบา ม.5 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเขือง ม.3 ต.ตาเกษ - บ�านกระเบา ม.5 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 28,000,000 บ�านเขือง ม.3 ต.ตาเกษ -บ�านกระเบา ม.5 ต.ขะยูงอ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ93 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านค�อ ม.3 ต.สระกําแพงใหญ� – บ�านหนองดวน ม.9 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านค�อ ม.3 ต.สระกําแพงใหญ� – บ�านหนองดวน ม.9 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2,400,000  บ�านค�อ ม.3 ต.สระกําแพงใหญ� – บ�านหนองดวน ม.9 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ94 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านค�อ ม.6 ต.รังแร�ง - บ�านโนนเปmอย ม.12 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านค�อ ม.6 ต.รังแร�ง - บ�านโนนเปmอย ม.12 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,200,000 บ�านค�อ ม.6 ต.รังแร�ง - บ�านโนนเปmอย ม.12 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0295 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโคกขาม ม.4 ต.โคกจาน – เชื่อมเขต ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโคกขาม ม.4 ต.โคกจาน – เชื่อมเขต ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 4,000,000  บ�านโคกขาม ม.4 ต.โคกจาน – เชื่อมเขต ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ96 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโคกสะอาด ม.11 - บ�านค�อ ม.6 ต.รังแร�ง -บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโคกสะอาด ม.11 - บ�านค�อ ม.6ต.รังแร�ง -บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,600,000 บ�านโคกสะอาด ม.11 - บ�านค�อ ม.6 ต.รังแร�ง -บ�านโนนใหญ�ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ97 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านซํา ม.1 ต.ซํา - บ�านหนองเครือซูดม.7 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านซํา ม.1 ต.ซํา - บ�านหนองเครือซูดม.7 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,940,000 บ�านซํา ม.1 ต.ซํา - บ�านหนองเครือซูด ม.7 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ98 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านซํา ม.1 ต.ซํา อ.เมือง - บ�านนิคมซอย 3  ม.9 ต.บ�อแก�ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านซํา ม.1 ต.ซํา อ.เมือง - บ�านนิคมซอย 3  ม.9 ต.บ�อแก�ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 4,374,000 บ�านซํา ม.1 ต.ซํา อ.เมือง - บ�านนิคมซอย 3 ม.9 ต.บ�อแก�ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 0299 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านซํา ม.5 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านแดง ม.3 ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านซํา ม.5 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านแดง ม.3 ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,200,000  บ�านซํา ม.5 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านแดง ม.3 ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ100 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดงบัง ม.7 ต.จาน อ.เมือง - บ�านหนองรัง ต.พยุห+ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดงบัง ม.7 ต.จาน อ.เมือง - บ�านหนองรัง ต.พยุห+ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 1,940,000 บ�านดงบัง ม.7 ต.จาน อ.เมือง - บ�านหนองรัง ต.พยุห+ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ101 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดอนหลี่ ม.4 ต.สมอ - เชื่อมเขต ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดอนหลี่ ม.4 ต.สมอ - เชื่อมเขต ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 500,000 บ�านดอนหลี่ ม.4 ต.สมอ - เชื่อมเขต ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ102 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านแดง ม.10 ต.จาน - เขต ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านแดง ม.10 ต.จาน - เขต ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,650,000  บ�านแดง ม.10 ต.จาน -เขต ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ103 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตราด ม.10 ต.ไพรบึง - บ�านหนองพัง ม.4 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตราด ม.10 ต.ไพรบึง - บ�านหนองพัง ม.4 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 1,500,000  บ�านตราด ม.10 ต.ไพรบึง - บ�านหนองพัง ม.4 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ



59

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02104 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตะดอบ ม.1 ต.ตะดอบ - บ�านศรีพันเรือ ม.11 ต.หนองแก�ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตะดอบ ม.1 ต.ตะดอบ - บ�านศรีพันเรือ ม.11 ต.หนองแก�ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 400,000 บ�านตะดอบ ม.1 ต.ตะดอบ - บ�านศรีพันเรือ ม.11 ต.หนองแก�ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ105 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตําแย ม.13 ต.ตําแย อ.พยุห+ – บ�านหนองโสน ม.4 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตําแย ม.13 ต.ตําแย อ.พยุห+ – บ�านหนองโสน ม.4 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 2,200,000 บ�านตําแย ม.13 ต.ตําแยอ.พยุห+ – บ�านหนองโสนม.4 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ106 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านแต� ม.1 ต.แต� - บ�านปะอาว ม.1 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านแต� ม.1 ต.แต� - บ�านปะอาว ม.1 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านแต� ม.1 ต.แต� - บ�านปะอาว ม.1 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ107 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชย ม.3 ต.ทุ�งไชย - เชื่อมเขต ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชย ม.3 ต.ทุ�งไชย - เชื่อมเขต ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 12,400,000  บ�านทุ�งไชย ม.3 ต.ทุ�งไชย - เชื่อมเขต ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02108 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านนานวน ม.1 ต.จานแสนไชย - บ�านพอกหนองแข� ม.5 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านนานวน ม.1 ต.จานแสนไชย - บ�านพอกหนองแข� ม.5 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 3,000,000  บ�านนานวน ม.1 ต.จานแสนไชย -  บ�านพอกหนองแข� ม.5 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ109 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนน ม.5 ต.โพนค�อ - เขต ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนน ม.5 ต.โพนค�อ - เขต ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 4,950,000 บ�านโนน ม.5 ต.โพนค�อ -เขต ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ110 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนน ม.5 ต.โพนค�อ - หนองแสง ต.ทุ�ม  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนน ม.5 ต.โพนค�อ - หนองแสง ต.ทุ�ม  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1,395,000  บ�านโนน ม.5 ต.โพนค�อ - หนองแสง ต.ทุ�ม  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ111 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนโก ม.11 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน -บ�านพงพรต ม.3 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนโก ม.11 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน -บ�านพงพรต ม.3 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,600,000 บ�านโนนโก ม.11 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน -บ�านพงพรต ม.3 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02112 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนคูณน�อย ม.11 ต.หนองหว�าอ.เบญจลักษ+ - บ�านทุ�งขนวน ม.1 ต.สวนกล�วย อ.กันทรลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนคูณน�อย ม.11 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ - บ�านทุ�งขนวน ม.1 ต.สวนกล�วย อ.กันทรลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 1,100,000 บ�านโนนคูณน�อย ม.11ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ - บ�านทุ�งขนวน ม.1 ต.สวนกล�วย อ.กันทรลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ113 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนเจริญ ม.12 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+- เขต ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนเจริญ ม.12 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+- เขต ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านโนนเจริญ ม.12 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+- เขต ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ114 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนดั่ง ม.12 - บ�านกะทิ ม.15 ต.ปราสาท -เขต ต.สะโน อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร+ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนดั่ง ม.12 - บ�านกะทิ ม.15 ต.ปราสาท -เขต ต.สะโน อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร+ 1,900,000  บ�านโนนดั่ง ม.12 - บ�านกะทิ ม.15 ต.ปราสาท -เขต ต.สะโนอ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร+  อบจ.ศรีสะเกษ115 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนลัด ม.11 ต.แขม - บ�านโนนแดง ม.7 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนลัด ม.11 ต.แขม - บ�านโนนแดง ม.7 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 5,200,000  บ�านโนนลัด ม.11 ต.แขม - บ�านโนนแดง ม.7 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02116 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนสายใต� ม.12 ต.แขม - บ�านโคก ม.10  ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนสายใต� ม.12 ต.แขม - บ�านโคก ม.10  ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 5,450,000  บ�านโนนสายใต� ม.12 ต.แขม - บ�านโคก ม.10ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ117 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนสายใต� ม.12 ต.แขม - บ�านหนองเหล็กน�อย ม.16 ต.โดด  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนสายใต� ม.12 ต.แขม - บ�านหนองเหล็กน�อย ม.16 ต.โดด  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านโนนสายใต� ม.12 ต.แขม - บ�านหนองเหล็กน�อย ม.16 ต.โดด  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ118 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนสูง ม.7 ต.แขม - บ�านนานวล ม.2 ต.โคกหล�าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนสูง ม.7 ต.แขม - บ�านนานวล ม.2 ต.โคกหล�าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2,000,000  บ�านโนนสูง ม.7 ต.แขม - บ�านนานวล ม.2 ต.โคกหล�าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ119 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนหว�านไฟ ม.10 ต.เสียว – บ�านห�วยเสียว ม.8 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนหว�านไฟ ม.10 ต.เสียว –บ�านห�วยเสียว ม.8 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านโนนหว�านไฟ ม.10ต.เสียว – บ�านห�วยเสียว ม.8 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02120 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย – บ�านโคกสะอาด ม.11 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย – บ�านโคกสะอาด ม.11 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1,000,000  บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย – บ�านโคกสะอาด ม.11 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ121 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย  อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านสะเดา ม.4 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย  อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านสะเดา ม.4 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1,000,000  บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย  อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านสะเดา ม.4 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ122 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนไหล� ม.2 ต.เสียว - บ�านหนองหว�า ม.1 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนไหล� ม.2 ต.เสียว - บ�านหนองหว�า ม.1 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 5,800,000  บ�านโนนไหล� ม.2 ต.เสียว - บ�านหนองหว�าม.1 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ123 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านบก ม.3 ต.โพนข�า - บ�านโนนกอง ม.6 ต.โพธิ์  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-09) ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านบก ม.3 ต.โพนข�า - บ�านโนนกอง ม.6 ต.โพธิ์  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-09) 1,000,000 บ�านบก ม.3 ต.โพนข�า - บ�านโนนกอง ม.6 ต.โพธิ์  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ศก.ถ.126-09)  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02124 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านบอน ม.9 ต.ตาเกษ - บ�านโนนคูณ ม.2 ต.แต� อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านบอน ม.9 ต.ตาเกษ - บ�านโนนคูณ ม.2 ต.แต� อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ 28,000,000 บ�านบอน ม.9 ต.ตาเกษ - บ�านโนนคูณ ม.2 ต.แต� อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ125 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านบอนน�อย ม.11 ต.โพธิ์ชัย - บ�านขี้เหล็ก ม.3 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านบอนน�อย ม.11 ต.โพธิ์ชัย - บ�านขี้เหล็ก ม.3 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 500,000  บ�านบอนน�อย ม.11 ต.โพธิ์ชัย - บ�านขี้เหล็ก ม.3 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ126 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านปะโดsะ ม.8 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน -บ�านไผ� ม.7 ต.เมือง อ.เมืองจันทร+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านปะโดsะ ม.8 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน -บ�านไผ� ม.7 ต.เมือง อ.เมืองจันทร+ จ.ศรีสะเกษ 2,100,000  บ�านปะโดsะ ม.8 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน-บ�านไผ� ม.7 ต.เมือง อ.เมืองจันทร+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ127 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านปEาไร� ม.8 ต.พรหมสวัสดิ์ พยุห+ - เขต ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านปEาไร� ม.8 ต.พรหมสวัสดิ์ พยุห+ - เขต ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 6,000,000 บ�านปEาไร� ม.8 ต.พรหมสวัสดิ์ พยุห+ - เขต ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02128 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโปEง ม.2 ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง -  บ�านจํานรรจ+ ม.3 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโปEง ม.2 ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง -  บ�านจํานรรจ+ ม.3 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 2,625,000 บ�านโปEง ม.2 ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง -  บ�านจํานรรจ+ ม.3 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ129 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านพลับ ม.6 ต.ปะอาว - เชื่อมเขต ต.แข� อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านพลับ ม.6 ต.ปะอาว - เชื่อมเขต ต.แข� อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2,200,000  บ�านพลับ ม.6 ต.ปะอาว - เชื่อมเขต ต.แข� อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ130 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านพะแวะเหนือ ม.12ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง - บ�านหนองค�า ม.1 ต.หนองค�า อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านพะแวะเหนือ ม.12 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง - บ�านหนองค�า ม.1 ต.หนองค�า อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 6,360,000  บ�านพะแวะเหนือ ม.12 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง - บ�านหนองค�าม.1 ต.หนองค�า อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ131 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเพ็กน�อย ม.8 ต.หนองหว�า –บ�านดอนเขียว ม.6 ต.ท�าคล�อ อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเพ็กน�อย ม.8 ต.หนองหว�า – บ�านดอนเขียว ม.6 ต.ท�าคล�อ อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 2,100,000  บ�านเพ็กน�อย ม.8 ต.หนองหว�า – บ�านดอนเขียว ม.6 ต.ท�าคล�อ อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02132 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพธิ์เก�า ม.4 ต.โนนเพ็ก บ�านหนองออ ม.3 บ�านหนองบก ม.4 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านตะเคียน ม.6 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพธิ์เก�า ม.4 ต.โนนเพ็ก บ�านหนองออ ม.3 บ�านหนองบก ม.4 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านตะเคียน ม.6ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านโพธิ์เก�า ม.4 ต.โนนเพ็ก บ�านหนองออม.3 บ�านหนองบก ม.4 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านตะเคียน ม.6 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ133 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพธิ์น�อย ม.5 ต.หนองค�า –บ�านหนองเตย ม. 2 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพธิ์น�อย ม.5 ต.หนองค�า – บ�านหนองเตย ม. 2 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 7,500,000 บ�านโพธิ์น�อย ม.5 ต.หนองค�า – บ�านหนองเตย ม. 2 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ134 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพนงาม ม.7 ต.ตะดอบ - บ�านแดง ม.10  ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพนงาม ม.7 ต.ตะดอบ - บ�านแดง ม.10  ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 400,000 บ�านโพนงาม ม.7 ต.ตะดอบ - บ�านแดง ม.10  ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ135 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพนทอง ม.1 ต.แขม - บ�านอีหล่ํา ม.1 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพนทอง ม.1 ต.แขม - บ�านอีหล่ําม.1 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 5,500,000  บ�านโพนทอง ม.1 ต.แขม - บ�านอีหล่ํา ม.1 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02136 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านฟ>าผ�า ม.3 ต.จานแสนไชย –บ�านพอกหนองแข� ม.5 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านฟ>าผ�า ม.3 ต.จานแสนไชย – บ�านพอกหนองแข� ม.5 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 2,400,000  บ�านฟ>าผ�า ม.3 ต.จานแสนไชย – บ�านพอกหนองแข� ม.5 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ137 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านภูมิ ม.14 ต.ไพรบึง - บ�านโตงม.10 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านภูมิ ม.14 ต.ไพรบึง - บ�านโตง ม.10 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 1,500,000  บ�านภูมิ ม.14 ต.ไพรบึง - บ�านโตง ม.10 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ138 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านยาง (คุ�มโนนสาวสวย) ม.7 ต.น้ําคํา - เขต ต.หญ�าปล�อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านยาง (คุ�มโนนสาวสวย) ม.7 ต.น้ําคํา - เขต ต.หญ�าปล�อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 500,000 บ�านยาง (คุ�มโนนสาวสวย) ม.7 ต.น้ําคํา - เขต ต.หญ�าปล�อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ139 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านยาง ม.6 ต.สําโรง - บ�านก�อ ม.9 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านยาง ม.6 ต.สําโรง - บ�านก�อ ม.9 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1,800,000  บ�านยาง ม.6ต.สําโรง - บ�านก�อ ม.9 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ



68

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02140 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านยางน�อย ม.8 ต.ตาเกษ -เชื่อมเขต ต.แต� อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านยางน�อย ม.8 ต.ตาเกษ - เชื่อมเขต ต.แต� อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 28,000,000  บ�านยางน�อย ม.8 ต.ตาเกษ - เชื่อมเขต ต.แต� อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ141 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านยานาง ม.3 (เส�นประปา) ต.โพนค�อ - บ�านจาน ม.1 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านยานาง ม.3 (เส�นประปา)ต.โพนค�อ - บ�านจาน ม.1 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,020,000  บ�านยานาง ม.3(เส�นประปา) ต.โพนค�อ - บ�านจาน ม.1 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ142 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านรังแร�ง ม.4 ต.รังแร�ง - บ�านโคกกลาง ม.4 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านรังแร�ง ม.4 ต.รังแร�ง - บ�านโคกกลาง ม.4 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2,640,000  บ�านรังแร�ง ม.4 ต.รังแร�ง - บ�านโคกกลาง ม.4 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ143 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสนามชัย ม.12 ต.หนองกุง –บ�านโดด ม.13 ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสนามชัย ม.12 ต.หนองกุง – บ�านโดด ม.13 ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 650,000  บ�านสนามชัย ม.12 ต.หนองกุง – บ�านโดด ม.13 ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ144 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสมอ ม.9 ต.โพธิ์ชัย - บ�านขี้กาม.9 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสมอ ม.9 ต.โพธิ์ชัย - บ�านขี้กา ม.9 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 700,000 บ�านสมอ ม.9 ต.โพธิ์ชัย -บ�านขี้กา ม.9 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02145 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสร�างเรือง ม.3 ต.หญ�าปล�อง - บ�านหนองโน ม.5 ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสร�างเรือง ม.3 ต.หญ�าปล�อง - บ�านหนองโน ม.5 ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,700,000 บ�านสร�างเรือง ม.3 ต.หญ�าปล�อง - บ�านหนองโน ม.5 ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ146 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสวนฝ>าย ม.17 ต.สําโรง – เชื่อมเขต ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสวนฝ>าย ม.17 ต.สําโรง – เชื่อมเขต ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,300,000 บ�านสวนฝ>าย ม.17 ต.สําโรง – เชื่อมเขต ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ147 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสะเดาน�อย ม.3 ต.สําโรงพลัน -เขต ต.โพธิ์กระสัง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสะเดาน�อย ม.3 ต.สําโรงพลัน -เขต ต.โพธิ์กระสัง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 3,209,000 บ�านสะเดาน�อย ม.3 ต.สําโรงพลัน -เขต ต.โพธิ์กระสัง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ148 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสังกัน ม.9 ต.สําโรงพลัน –หมวดการทาง ไพรบึง ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสังกัน ม.9 ต.สําโรงพลัน – หมวดการทาง ไพรบึง ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 2,586,000 บ�านสังกัน ม.9 ต.สําโรงพลัน – หมวดการทาง ไพรบึง ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02149 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสําโรง ม.3  ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ - บ�านทุ�งสว�าง ม.3 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสําโรง ม.3  ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ - บ�านทุ�งสว�าง ม.3 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านสําโรง ม.3  ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ - บ�านทุ�งสว�าง ม.3 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ150 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสําโรงน�อย ม.4 ต.หัวช�าง อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านโพธิ์ฮัง ม.9 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสําโรงน�อย ม.4 ต.หัวช�าง อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านโพธิ์ฮัง ม.9 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 3,600,000  บ�านสําโรงน�อย ม.4 ต.หัวช�าง อ.อุทุมพรพิสัย -บ�านโพธิ์ฮัง ม.9 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ151 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสําโรงปราสาท ม.2 ต.สําโรงปราสาท - อ.ปรางค+กู� - บ�านแดง ม.9  ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสําโรงปราสาท ม.2 ต.สําโรงปราสาท - อ.ปรางค+กู� - บ�านแดง ม.9  ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 3,000,000  บ�านสําโรงปราสาท ม.2 ต.สําโรงปราสาท - อ.ปรางค+กู� - บ�านแดง ม.9 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ152 .ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสุขสวัสดิ์ ม.11 ต.สุขสวัสดิ์ -  เขต ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ .ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสุขสวัสดิ์ ม.11 ต.สุขสวัสดิ์ -  เขต ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 6,360,000  บ�านสุขสวัสดิ์ ม.11 ต.สุขสวัสดิ์ -  เขต ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02153 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเสมอใจ ม.7 ต.หนองค�า - บ�านสําโรง ม.3 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเสมอใจ ม.7 ต.หนองค�า - บ�านสําโรง ม.3 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 4,000,000 บ�านเสมอใจ ม.7 ต.หนองค�า - บ�านสําโรง ม.3 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ154 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเสมอใจ ม.7 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านอาลัย  ม.7 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเสมอใจ ม.7 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านอาลัย  ม.7 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 3,800,000 บ�านเสมอใจ ม.7 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านอาลัย  ม.7 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ155 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหญ�าปล�อง ม.1 ต.หญ�าปล�อง – บ�านหนองไผ� ม.5 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหญ�าปล�อง ม.1 ต.หญ�าปล�อง – บ�านหนองไผ� ม.5 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,120,000  บ�านหญ�าปล�อง ม.1 ต.หญ�าปล�อง – บ�านหนองไผ� ม.5 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ156 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหญ�าปล�องเหนือ ม.2 ต.หญ�าปล�อง - เขต ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหญ�าปล�องเหนือ ม.2 ต.หญ�าปล�อง - เขต ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 325,000 บ�านหญ�าปล�องเหนือ ม.2 ต.หญ�าปล�อง - เขต ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ157 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองกุ�ง ม.9 ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - บ�านกุดผักหนาม ม.7 ต.หนองฮาง ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองกุ�ง ม.9 ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - บ�านกุดผักหนาม ม.7 ต.หนองฮาง ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 7,400,000 บ�านหนองกุ�ง ม.9 ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - บ�านกุดผักหนาม ม.7 ต.หนองฮาง ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02158 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองค�า ม.1 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านอาลัย ม.7 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองค�า ม.1 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านอาลัย ม.7 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านหนองค�า ม.1 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านอาลัย ม.7 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ159 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.11 ต.ก�านเหลือง – เชื่อมเขต ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.11 ต.ก�านเหลือง – เชื่อมเขต ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1,100,000 บ�านหนองคู ม.11 ต.ก�านเหลือง – เชื่อมเขต ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ160 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.4 - บ�านฮ�องขาด ม.6 ต.จาน -  บ�านแก ม.3 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.4 - บ�านฮ�องขาด ม.6 ต.จาน -  บ�านแก ม.3 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3,095,000  บ�านหนองคู ม.4 - บ�านฮ�องขาด ม.6 ต.จาน -  บ�านแก ม.3 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ161 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.5 (บ�านปEานาโนน) ต.จาน - เขต ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.5 (บ�านปEานาโนน) ต.จาน - เขต ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1,316,000  บ�านหนองคู ม.5 (บ�านปEานาโนน) ต.จาน - เขต ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ162 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.8 ต.เสียว – บ�านหนองงูเหลือมพัฒนา ม.13 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.8 ต.เสียว – บ�านหนองงูเหลือมพัฒนา ม.13 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 2,900,000 บ�านหนองคู ม.8 ต.เสียว – บ�านหนองงูเหลือมพัฒนา ม.13 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02163 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองเครือซูด ม.7 ต.หนองครก - เขต ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองเครือซูด ม.7 ต.หนองครก - เขต ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 6,426,000 บ�านหนองเครือซูด ม.7 ต.หนองครก - เขต ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ164 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแคน ม.5 ต.ซํา - เขต ต.โพนค�อ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแคน ม.5 ต.ซํา - เขต ต.โพนค�อ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3,060,000  บ�านหนองแคน ม.5 ต.ซํา - เขต ต.โพนค�อ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ165 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองจิก ม.11 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านตําแย ม.2 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองจิก ม.11 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านตําแย ม.2 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 6,300,000 บ�านหนองจิก ม.11 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านตําแย ม.2 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ166 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองชนะ ม.10 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ - บ�านนาม�อง ม.2 ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองชนะ ม.10 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ - บ�านนาม�อง ม.2 ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 5,400,000 บ�านหนองชนะ ม.10 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ - บ�านนาม�อง ม.2 ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ167 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองตะเคียน ม.9 ต.จาน อ.เมือง - เขตต.ตําแย อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองตะเคียน ม.9 ต.จาน อ.เมือง - เขตต.ตําแย อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 2,385,000  บ�านหนองตะเคียน ม.9 ต.จาน อ.เมือง - เขต ต.ตําแย อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02168 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองเตยเหนือ ม.9 ต.พรหมสวัสดิ์ -  บ�านโคกเพ็ก ม.1 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองเตยเหนือ ม.9 ต.พรหมสวัสดิ์ -  บ�านโคกเพ็ก ม.1 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000  บ�านหนองเตยเหนือ ม.9 ต.พรหมสวัสดิ์ -  บ�านโคกเพ็ก ม.1 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ169 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองเตยเหนือ ม.9 ต.พรหมสวัสดิ์ - บ�านโคกเพ็ก ม.1 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองเตยเหนือ ม.9 ต.พรหมสวัสดิ์ - บ�านโคกเพ็ก ม.1 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านหนองเตยเหนือ ม.9 ต.พรหมสวัสดิ์ - บ�านโคกเพ็ก ม.1 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ170 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองบก ม.4 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านหนองยวน ม.8 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองบก ม.4 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านหนองยวน ม.8 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 7,500,000 บ�านหนองบก ม.4 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านหนองยวน ม.8 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ171 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองบักโทน ม.4 ต.ท�าคล�อ – บ�านหนองใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองบักโทน ม.4 ต.ท�าคล�อ – บ�านหนองใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 4,500,000 บ�านหนองบักโทน ม.4 ต.ท�าคล�อ – บ�านหนองใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ172 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองบัวใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า - บ�านโนนสําโรง ม.5 ต.ท�าคล�อง อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองบัวใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า - บ�านโนนสําโรง ม.5 ต.ท�าคล�อง อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 1,800,000 บ�านหนองบัวใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า - บ�านโนนสําโรง ม.5 ต.ท�าคล�อง อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ



75

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02173 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแปน ม.5 ต.สระกําแพงใหญ� - บ�านนาโนน ม.3 ต.หนองไฮ - แยก ทช.บ�านพงพรต ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแปน ม.5 ต.สระกําแพงใหญ� - บ�านนาโนน ม.3 ต.หนองไฮ - แยก ทช.บ�านพงพรต ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2,500,000 บ�านหนองแปน ม.5 ต.สระกําแพงใหญ� - บ�านนาโนน ม.3 ต.หนองไฮ - แยก ทช.บ�านพงพรต ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ174 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองผือ ม.5 ต.เสียว – บ�านหนองบัวใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองผือ ม.5 ต.เสียว – บ�านหนองบัวใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 1,500,000  บ�านหนองผือ ม.5 ต.เสียว – บ�านหนองบัวใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ175 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองผือ ม.5 ต.เสียว – บ�านห�วยเสียว ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองผือ ม.5 ต.เสียว – บ�านห�วยเสียว ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 3,200,000 บ�านหนองผือ ม.5 ต.เสียว – บ�านห�วยเสียว ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ176 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองไผ�เหนือ ม.10 ต.หนองไผ� -  เขต ต.หญ�าปล�อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองไผ�เหนือ ม.10 ต.หนองไผ� -  เขต ต.หญ�าปล�อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านหนองไผ�เหนือ ม.10 ต.หนองไผ� -  เขต ต.หญ�าปล�อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02177 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองมะแซว ม.11 ต.ตาเกษ – บ�านกระเบา ม.5 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองมะแซว ม.11 ต.ตาเกษ – บ�านกระเบา ม.5 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 28,000,000 บ�านหนองมะแซว ม.11 ต.ตาเกษ – บ�านกระเบา ม.5 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ178 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองมะแซว ม.11 ต.ตาเกษ – สถานีรถไฟ บ�านเนียม ม.3 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองมะแซว ม.11 ต.ตาเกษ – สถานีรถไฟ บ�านเนียม ม.3 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2,500,000 บ�านหนองมะแซว ม.11 ต.ตาเกษ – สถานีรถไฟ บ�านเนียม ม.3 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ179 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแมว ม.4 ต.แขม - บ�านโนนดู� ม.10 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแมว ม.4 ต.แขม - บ�านโนนดู� ม.10 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 5,430,000 บ�านหนองแมว ม.4 ต.แขม - บ�านโนนดู� ม.10 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ180 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองสาด (หนองเทา) ม.4 ต.หนองครก - เขต ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองสาด (หนองเทา) ม.4 ต.หนองครก - เขต ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,800,000 บ�านหนองสาด (หนองเทา) ม.4 ต.หนองครก - เขต ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ181 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองหว�า ม.1 ต.หนองหว�า – บ�านโนนใหญ� ม.11 - บ�านหนองเลิง ม.6 ต.เสียว อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองหว�า ม.1 ต.หนองหว�า – บ�านโนนใหญ� ม.11 - บ�านหนองเลิง ม.6 ต.เสียว อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 3,750,000 บ�านหนองหว�า ม.1 ต.หนองหว�า – บ�านโนนใหญ� ม.11 - บ�านหนองเลิง ม.6 ต.เสียว อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02182 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองหว�าใหม� ม.15 ต.หนองหว�า - บ�านหนองปลาซิว ม.3 ต.เสียว อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองหว�าใหม� ม.15 ต.หนองหว�า - บ�านหนองปลาซิว ม.3 ต.เสียว อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 550,000 บ�านหนองหว�าใหม� ม.15 ต.หนองหว�า - บ�านหนองปลาซิว ม.3 ต.เสียว อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ183 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองหินเหนือ ม.15 ต.หนองกุง -บ�านเหล�าเชือก ม.10 ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองหินเหนือ ม.15 ต.หนองกุง -บ�านเหล�าเชือก ม.10 ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านหนองหินเหนือ ม.15 ต.หนองกุง -บ�านเหล�าเชือก ม.10 ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ184 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองเหล็ก ม.10 ต.สระกําแพงใหญ� - บ�านก�านเหลือง ม.1, ม.15, ม.18 ต.ก�านเหลือง  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองเหล็ก ม.10 ต.สระกําแพงใหญ� - บ�านก�านเหลือง ม.1, ม.15, ม.18 ต.ก�านเหลือง  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านหนองเหล็ก ม.10 ต.สระกําแพงใหญ� - บ�านก�านเหลือง ม.1, ม.15, ม.18 ต.ก�านเหลือง  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ185 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองออ ม.3 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านสะมัด ม.6 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองออ ม.3 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านสะมัด ม.6 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 6,000,000 บ�านหนองออ ม.3 ต.หนองค�า อ.พยุห+ - บ�านสะมัด ม.6 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02186 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหว�า ม.6 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน -บ�านทุ�ม ม.8 ต.เมืองจันทร+ อ.เมือจันทร+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหว�า ม.6 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน -บ�านทุ�ม ม.8 ต.เมืองจันทร+ อ.เมือจันทร+ จ.ศรีสะเกษ 2,700,000 บ�านหว�า ม.6 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน -บ�านทุ�ม ม.8 ต.เมืองจันทร+ อ.เมือจันทร+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ187 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหอย ม.1 - บ�านพัฒนา ม.8 ต.หนองไผ�  อ.เมือง - เขต ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหอย ม.1 - บ�านพัฒนา ม.8 ต.หนองไผ�  อ.เมือง - เขต ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านหอย ม.1 - บ�านพัฒนา ม.8 ต.หนองไผ�  อ.เมือง - เขต ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ188 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหัวช�าง ม.5 ต.สําโรงพลัน - บ�านกอก ม.13 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหัวช�าง ม.5 ต.สําโรงพลัน - บ�านกอก ม.13 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 2,593,000 บ�านหัวช�าง ม.5 ต.สําโรงพลัน - บ�านกอก ม.13 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ189 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเหล�าฝ>าย ม.6 ต.เหล�ากวาง – บ�านก�อไหล� ม.8 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเหล�าฝ>าย ม.6 ต.เหล�ากวาง – บ�านก�อไหล� ม.8 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 1,300,000 บ�านเหล�าฝ>าย ม.6 ต.เหล�ากวาง – บ�านก�อไหล� ม.8 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ190 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเหล�ายอด ม.2 ต.จาน - บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเหล�ายอด ม.2 ต.จาน - บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 875,000 บ�านเหล�ายอด ม.2 ต.จาน - บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02191 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านใหม�  ม.1 ต.น้ําคํา - บ�านเอก ม.5  ต.หญ�าปล�อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านใหม�  ม.1 ต.น้ําคํา - บ�านเอก ม.5  ต.หญ�าปล�อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,500,000  บ�านใหม�  ม.1 ต.น้ําคํา - บ�านเอก ม.5  ต.หญ�าปล�อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ192 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านอาลัย ม.7 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง - บ�านเสมอใจ ม.7 ต.หนองค�า อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านอาลัย ม.7 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง - บ�านเสมอใจ ม.7 ต.หนองค�า อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 4,240,000  บ�านอาลัย ม.7 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง - บ�านเสมอใจ ม.7 ต.หนองค�า อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ193 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านอาวอย ตะวันออก ม.8 ต.ดู� – บ�านสนาย ม.3 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านอาวอย ตะวันออก ม.8 ต.ดู� – บ�านสนาย ม.3 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 2,200,000 บ�านอาวอย ตะวันออก ม.8 ต.ดู� – บ�านสนาย ม.3 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ194 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านอีหล่ํา ม.10 ต.หมากเขียบ - เขต ต.ซํา  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านอีหล่ํา ม.10 ต.หมากเขียบ - เขต ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3,150,000 บ�านอีหล่ํา ม.10 ต.หมากเขียบ - เขต ต.ซํา  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ195 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเอก ม.5 ต.หญ�าปล�อง - บ�านหนองโนใต� ม.14 ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเอก ม.5 ต.หญ�าปล�อง - บ�านหนองโนใต� ม.14 ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,130,000  บ�านเอก ม.5 ต.หญ�าปล�อง - บ�านหนองโนใต� ม.14 ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ196 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านฮ�องแข�ดํา ม.11 ต.ทุ�ม - บ�านหนองหว�า ม.10 ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านฮ�องแข�ดํา ม.11 ต.ทุ�ม - บ�านหนองหว�า ม.10 ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 500,000  บ�านฮ�องแข�ดํา ม.11 ต.ทุ�ม - บ�านหนองหว�า ม.10 ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ



80

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02197 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง ศก.ต. 45-006 ช�วงบ�านแดง ม.3 ต.คูซอด อ.เมือง - เขต ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง ศก.ต. 45-006 ช�วงบ�านแดง ม.3 ต.คูซอด อ.เมือง - เขต ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1,680,000 บ�านแดง ม.3 ต.คูซอด อ.เมือง - เขต ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ198 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง สายทาง สี่แยก ศก.ต. 45-004 บ�านคูซอด ม.2  ต.คูซอด - เขต ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง สายทาง สี่แยก ศก.ต. 45-004 บ�านคูซอด ม.2  ต.คูซอด - เขต ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,910,000 สี่แยก ศก.ต. 45-004 บ�านคูซอด ม.2  ต.คูซอด - เขต ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ199 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง สี่แยก ศก.ต. 45-002 บ�านบาก ต.คูซอด - เขต ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง สี่แยก ศก.ต. 45-002 บ�านบาก ต.คูซอด - เขต ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1,950,000 สี่แยก ศก.ต. 45-002 บ�านบาก ต.คูซอด - เขต ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ200 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางถนนทางหลวง ศก.ถ.124-01 ต.ภูฝ>าย  - บ�านเขวา ม. 2 ต.โพธิ์วงศ+  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางถนนทางหลวง ศก.ถ.124-01 ต.ภูฝ>าย  - บ�านเขวา ม. 2 ต.โพธิ์วงศ+  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 ถนนทางหลวง ศก.ถ.124-01 ต.ภูฝ>าย  - บ�านเขวา ม. 2 ต.โพธิ์วงศ+  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ201 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านกระโพธิ์ ม.2 ต.ตูม - บ�านขาม ม.3ต.สวาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านกระโพธิ์ ม.2 ต.ตูม - บ�านขาม ม.3ต.สวาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 6,600,000 บ�านกระโพธิ์ ม.2 ต.ตูม - บ�านขาม ม.3ต.สวาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02202 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านกันทรอม ม.1 ต.กันทรอม - เขต ต.ห�วยจันทร+ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านกันทรอม ม.1 ต.กันทรอม - เขต ต.ห�วยจันทร+ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 12,000,000 บ�านกันทรอม ม.1 ต.กันทรอม - เขต ต.ห�วยจันทร+ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ203 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเกษตรสมบูรณ+ ม.9 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง - ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเกษตรสมบูรณ+ ม.9 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง - ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านเกษตรสมบูรณ+ ม.9 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง - ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ204 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเกาะสามัคคี ม.17 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  - บ�านตะโนน  ม.11 ต.แจนแวน  จ.สุรินทร+ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเกาะสามัคคี ม.17 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  - บ�านตะโนน  ม.11 ต.แจนแวน  จ.สุรินทร+ 5,100,000 บ�านเกาะสามัคคี ม.17 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  - บ�านตะโนน  ม.11 ต.แจนแวน  จ.สุรินทร+  อบจ.ศรีสะเกษ205 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเขวา ม.11 ต.ละเอาะ - บ�านบอน ม.11 ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเขวา ม.11 ต.ละเอาะ - บ�านบอน ม.11 ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 2,700,000 บ�านเขวา ม.11 ต.ละเอาะ - บ�านบอน ม.11 ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ206 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเขิน ม.2 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง - ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเขิน ม.2 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง - ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 12,000,000 บ�านเขิน ม.2 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง - ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02207 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านชมพูทอง ม.8 ต.น้ําเกลี้ยง - บ�านหนองระไง ม.7 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านชมพูทอง ม.8 ต.น้ําเกลี้ยง - บ�านหนองระไง ม.7 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 16,800,000 บ�านชมพูทอง ม.8 ต.น้ําเกลี้ยง - บ�านหนองระไง ม.7 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ208 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านตระเภา ม.3 ต.ตูม - บ�านไผ� ม.7ต.สวาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านตระเภา ม.3 ต.ตูม - บ�านไผ� ม.7ต.สวาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 3,500,000 บ�านตระเภา ม.3 ต.ตูม - บ�านไผ� ม.7ต.สวาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ209 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านท�าคอยนาง ม.5 ต.สวาย - บ�านหว�า ม.2 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านท�าคอยนาง ม.5 ต.สวาย - บ�านหว�า ม.2 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 12,500,000 บ�านท�าคอยนาง ม.5 ต.สวาย - บ�านหว�า ม.2 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ210 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านทุ�งเลน ม.7 ต.พราน - บ�านตําหนักไทร ม.7 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านทุ�งเลน ม.7 ต.พราน - บ�านตําหนักไทร ม.7 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 12,900,000 บ�านทุ�งเลน ม.7 ต.พราน - บ�านตําหนักไทร ม.7 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ211 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเท�อเล�อ  ม.5  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ - บ�านนาแก  ม.6  ต.หนองไฮ  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเท�อเล�อ  ม.5  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ - บ�านนาแก  ม.6  ต.หนองไฮ  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี 6,000,000 บ�านเท�อเล�อ  ม.5  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ - บ�านนาแก  ม.6  ต.หนองไฮ  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02212 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านนาม�อง  ม.2  ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - บ�านหนองชนะ  ม.10  ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านนาม�อง  ม.2  ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - บ�านหนองชนะ  ม.10  ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ 3,816,000 บ�านนาม�อง  ม.2  ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - บ�านหนองชนะ  ม.10  ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ213 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านนาเมือง  ม.8  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ - บ�านเขวาธะนัง  ม.4 ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านนาเมือง  ม.8  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ - บ�านเขวาธะนัง  ม.4 ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ 3,900,000 บ�านนาเมือง  ม.8  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ - บ�านเขวาธะนัง  ม.4 ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ214 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านนาเมือง  ม.8  ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - บ�านกุดผักหนาม  ม.7  ต.หนองฮาง  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านนาเมือง  ม.8  ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - บ�านกุดผักหนาม  ม.7  ต.หนองฮาง  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ 4,500,000 บ�านนาเมือง  ม.8  ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - บ�านกุดผักหนาม  ม.7  ต.หนองฮาง  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ215 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 ต.น้ําเกลี้ยง  - บ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 ต.น้ําเกลี้ยง  - บ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 16,800,000 บ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 ต.น้ําเกลี้ยง  - บ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02216 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 ต.น้ําเกลี้ยง - บ�านโนนชมพู  ม.10 ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 ต.น้ําเกลี้ยง - บ�านโนนชมพู  ม.10 ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 16,800,000 บ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 ต.น้ําเกลี้ยง - บ�านโนนชมพู  ม.10 ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ217 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนค�อใต�  ม.18  ต.โนนค�อ - บ�านหนองกุง  ม.1 ต.หนองกุง  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนค�อใต�  ม.18  ต.โนนค�อ - บ�านหนองกุง  ม.1 ต.หนองกุง  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 4,800,000 ทางบ�านโนนค�อใต�  ม.18  ต.โนนค�อ - บ�านหนองกุง  ม.1 ต.หนองกุง  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ218 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนงาม ม.4 ต.รุ�งระวี - บ�านหนองบาง ม.4 ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนงาม ม.4 ต.รุ�งระวี - บ�านหนองบาง ม.4 ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 5,499,000 บ�านโนนงาม ม.4 ต.รุ�งระวี - บ�านหนองบาง ม.4 ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ219 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนไชยงาม ม.11 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง  - แยกบ�านบก  ม.8 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนไชยงาม ม.11 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง  - แยกบ�านบก  ม.8 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 10,267,000 บ�านโนนไชยงาม ม.11 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง  - แยกบ�านบก  ม.8 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ220 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนยาง  ม.7 (แยกคุ�มสามเหลี่ยม) ต.โพธิ์ - บ�านร�องเก�า  ม.12  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนยาง  ม.7 (แยกคุ�มสามเหลี่ยม) ต.โพธิ์ - บ�านร�องเก�า  ม.12  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 5,900,000 บ�านโนนยาง  ม.7 (แยกคุ�มสามเหลี่ยม) ต.โพธิ์ - บ�านร�องเก�า  ม.12  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02221 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนศรีทอง  ม.16  ต.โนนค�อ - บ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนศรีทอง  ม.16  ต.โนนค�อ - บ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 2,700,000 บ�านโนนศรีทอง  ม.16  ต.โนนค�อ - บ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ222 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนสวรรค+  ม.10  ต.เหล�ากวาง -บ�านโพธิ์  ม.1  ต.โพธิ์  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนสวรรค+  ม.10  ต.เหล�ากวาง -บ�านโพธิ์  ม.1  ต.โพธิ์  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 3,900,000 บ�านโนนสวรรค+  ม.10  ต.เหล�ากวาง -บ�านโพธิ์  ม.1  ต.โพธิ์  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ223 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านไผ� ม.7 ต.สวาย - บ�านตูม ม.1 ต.ตูม อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านไผ� ม.7 ต.สวาย - บ�านตูม ม.1 ต.ตูม อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 15,200,000 บ�านไผ� ม.7 ต.สวาย - บ�านตูม ม.1 ต.ตูม อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ224 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านม�วงเป  ม.2  ต.หนองกุง - บ�านเหล�าเชือก  ม.10  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านม�วงเป  ม.2  ต.หนองกุง - บ�านเหล�าเชือก  ม.10  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 10,800,000 บ�านม�วงเป  ม.2  ต.หนองกุง - บ�านเหล�าเชือก  ม.10  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ225 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านร�มเย็น  ม.17  ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ - บ�านโคกสว�าง  ม.7  ต.โนนกลาง  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านร�มเย็น  ม.17  ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ - บ�านโคกสว�าง  ม.7  ต.โนนกลาง  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี 1,680,000 บ�านร�มเย็น  ม.17 ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ - บ�านโคกสว�าง  ม.7  ต.โนนกลาง  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02226 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านร�องเก�า ม.12 ต.โนนค�อ - บ�านหนองตลาดม.4 ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านร�องเก�า ม.12 ต.โนนค�อ - บ�านหนองตลาดม.4 ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 2,700,000 บ�านร�องเก�า ม.12 ต.โนนค�อ - บ�านหนองตลาดม.4 ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ227 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน - ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน - ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน - ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ228 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน - ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน - ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 1,500,000 บ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน - ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ229 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเวาะใต�  ม.7  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ - ขต ต.เขิน  อ.น้ําเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเวาะใต�  ม.7  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ - เขต ต.เขิน  อ.น้ําเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ 5,086,000 บ�านเวาะใต�  ม.7 ต.เหล�ากวางอ.โนนคูณ - เขต ต.เขิน  อ.น้ําเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ230 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านแวด ม.3 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง- บ�านกระถุน ม.4 ต.ตําแย อ.พยุห+  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านแวด ม.3 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง- บ�านกระถุน ม.4 ต.ตําแย อ.พยุห+  จ.ศรีสะเกษ 4,500,000 บ�านแวด ม.3 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง- บ�านกระถุน ม.4 ต.ตําแย อ.พยุห+  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02231 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสวาย ม.1  - บ�านกระโพธิ์น�อย  ม.6 ต.สวาย - บ�านกระโพธิ์ ม.2 ต.ตูม อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสวาย ม.1  - บ�านกระโพธิ์น�อย  ม.6 ต.สวาย - บ�านกระโพธิ์ ม.2 ต.ตูม อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 12,500,000 บ�านสวาย ม.1  - บ�านกระโพธิ์น�อย  ม.6 ต.สวาย - บ�านกระโพธิ์ ม.2 ต.ตูม อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ232 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านแสนตอ  ม.11  ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ - บ�านโคกสว�าง  ม.7  ต.โนนกลาง  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านแสนตอ  ม.11  ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ - บ�านโคกสว�าง  ม.7  ต.โนนกลาง  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี 1,200,000 บ�านแสนตอ  ม.11 ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ - บ�านโคกสว�าง  ม.7  ต.โนนกลาง  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี  อบจ.ศรีสะเกษ233 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองกุ�ง  ม.9  ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - สะพานข�ามห�วยขะยูง - ต.หนองฮาง  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองกุ�ง  ม.9  ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - สะพานข�ามห�วยขะยูง - ต.หนองฮาง  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านหนองกุ�ง  ม.9 ต.เหล�ากวาง อ.โนนคูณ - สะพานข�ามห�วยขะยูง - ต.หนองฮาง  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ234 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองแข� ม.16 ต.พรหมสวัสดิ์ - เขต ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองแข� ม.16 ต.พรหมสวัสดิ์ - เขต ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านหนองแข� ม.16 ต.พรหมสวัสดิ์ - เขต ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02235 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองแคน ม.8 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง - แยกบ�านบก ม.8 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองแคน ม.8 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง - แยกบ�านบก ม.8 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 2,740,000 บ�านหนองแคน ม.8 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง - แยกบ�านบก ม.8 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ236 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองจิก ม.2 ต.ภูฝ>าย - บ�านเขวา ม.2 ต.โพธิวงศ+ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองจิก ม.2 ต.ภูฝ>าย - บ�านเขวา ม.2 ต.โพธิวงศ+ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านหนองจิก ม.2 ต.ภูฝ>าย - บ�านเขวา ม.2 ต.โพธิวงศ+ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ237 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองดินแดง  ม.12  ต.บก - เขต ต.โพธิ์   อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองดินแดง  ม.12  ต.บก - เขต ต.โพธิ์   อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 3,768,000 บ�านหนองดินแดง  ม.12  ต.บก - เขต ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ238 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง - บ�านโนนศรีทอง  ม.16  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง - บ�านโนนศรีทอง  ม.16  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 4,581,000 บ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง - บ�านโนนศรีทอง  ม.16  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ239 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองปลาเข็ง  ม.2  ต.โพธิ์  - เขต ต.บก  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองปลาเข็ง  ม.2  ต.โพธิ์  - เขต ต.บก  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 500,000 บ�านหนองปลาเข็ง  ม.2  ต.โพธิ์  - เขต ต.บก  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02240 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองพะแนง ม.5 ต.รุ�งระวี - บ�านทุ�งสว�าง ม.7 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองพะแนง ม.5 ต.รุ�งระวี - บ�านทุ�งสว�าง ม.7 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 3,988,000 บ�านหนองพะแนง ม.5 ต.รุ�งระวี - บ�านทุ�งสว�าง ม.7 ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ241 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองพะแนง ม.5 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง - บ�านไฮ ม.6 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองพะแนง ม.5 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง - บ�านไฮ ม.6 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 6,980,000 บ�านหนองพะแนง ม.5 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง - บ�านไฮ ม.6 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ242 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองมะเกลือ  ม.3  ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ - บ�านหนองชนะ  ม.10  ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองมะเกลือ  ม.3  ต.โนนค�อ อ.โนนคูณ - บ�านหนองชนะ  ม.10  ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ 5,400,000 บ�านหนองมะเกลือ  ม.3  ต.โนนค�อ   อ.โนนคูณ - บ�านหนองชนะ  ม.10  ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ243 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองมะเกลือ  ม.3 ต.โนนค�อ -บ�านหนองสนมใต�  ม.11  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองมะเกลือ  ม.3 ต.โนนค�อ -บ�านหนองสนมใต�  ม.11  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 5,400,000 บ�านหนองมะเกลือ  ม.3  ต.โนนค�อ -บ�านหนองสนมใต�  ม.11  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02244 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองระไง ม.7 ต.รุ�งระวี – บ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองระไง ม.7 ต.รุ�งระวี – บ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 3,284,000 บ�านหนองระไง ม.7 ต.รุ�งระวี – บ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ245 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองระไง ม.7 ต.รุ�งระวี - บ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองระไง ม.7 ต.รุ�งระวี - บ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 3,284,000 บ�านหนองระไง ม.7 ต.รุ�งระวี - บ�านไร�เอราวัณ ม.7 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ246 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองสนมใต�  ม.11  ต.เหล�ากวาง - บ�านหนองมะเกลือ  ม.3  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองสนมใต�  ม.11  ต.เหล�ากวาง - บ�านหนองมะเกลือ  ม.3  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านหนองสนมใต�  ม.11  ต.เหล�ากวาง - บ�านหนองมะเกลือ  ม.3  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ247 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองสามขา  ม.6  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ - บ�านหนองชนะ  ม.10 ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองสามขา  ม.6  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ - บ�านหนองชนะ  ม.10 ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ 2,400,000 บ�านหนองสามขา  ม.6  ต.โนนค�อ  อ.โนนคูณ - บ�านหนองชนะ  ม.10 ต.หนองงูเหลือม  อ.เบญจลักษ+  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02248 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองสําราญ  ม.8  ต.โนนค�อ - บ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองสําราญ  ม.8  ต.โนนค�อ - บ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 8,700,000 บ�านหนองสําราญ  ม.8  ต.โนนค�อ - บ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ249 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองโสน ม.4 ต.ละเอาะ - บ�านบัวระรมย+ ม.7 ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองโสน ม.4 ต.ละเอาะ - บ�านบัวระรมย+ ม.7 ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 9,000,000 บ�านหนองโสน ม.4 ต.ละเอาะ - บ�านบัวระรมย+ ม.7 ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ250 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหัวเหล�า  ม.6  ต.บก - เขต ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหัวเหล�า  ม.6  ต.บก - เขต ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 9,420,000 บ�านหัวเหล�า  ม.6  ต.บก - เขต ต.โพธิ์   อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ251 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหัวเหล�า  ม.6  ต.บก - เขต ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหัวเหล�า  ม.6  ต.บก - เขต ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 9,500,000 บ�านหัวเหล�า  ม.6  ต.บก - เขต ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02252 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเหล�าเชือก ม.10 ต.โนนค�อ -บ�านหนองเต�ากล (นาสะไม) ม.6 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเหล�าเชือก ม.10 ต.โนนค�อ -บ�านหนองเต�ากล (นาสะไม) ม.6 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ+ จ.ศรีสะเกษ 4,800,000 บ�านเหล�าเชือก ม.10 ต.โนนค�อ -บ�านหนองเต�ากล (นาสะไม) ม.6 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ253 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเหล�าฝ>าย  ม.6  ต.เหล�ากวาง - สะพานข�ามห�วยทุง - ต.โพธิ์  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเหล�าฝ>าย  ม.6  ต.เหล�ากวาง - สะพานข�ามห�วยทุง - ต.โพธิ์  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านเหล�าฝ>าย  ม.6  ต.เหล�ากวาง  - สะพานข�ามห�วยทุง - ต.โพธิ์  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ254 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเหล�าเสน ม.4 - บ�านโพนงาม  ม.7 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - เขต ต.โนนกลาง  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเหล�าเสน ม.4 - บ�านโพนงาม  ม.7 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - เขต ต.โนนกลาง  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี 10,400,000 บ�านเหล�าเสน  ม.4 - บ�านโพนงาม  ม.7 ต.บก  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ - เขต ต.โนนกลาง  อ.สําโรง  จ.อุบลราชธานี  อบจ.ศรีสะเกษ255 ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางม.1 ต.ตูม - บ�านไผ� ม.7 ต.สวายอ.ปรางค+กู�  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทางม.1 ต.ตูม - บ�านไผ� ม.7 ต.สวายอ.ปรางค+กู�  จ.ศรีสะเกษ 5,900,000 ม.1 ต.ตูม - บ�านไผ� ม.7 ต.สวาย อ.ปรางค+กู�  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02256 ก�อสร�างถนน คสล. บ�านน�อยจาเจริญ ม.14 ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู�- บ�านไพรพะยอม ม.8 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล. บ�านน�อยจาเจริญ ม.14 ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู�- บ�านไพรพะยอม ม.8 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 4,500,000  บ�านน�อยจาเจริญ ม.14 ต.สําโรงปราสาท  อ.ปรางค+กู� - บ�านไพรพะยอม ม.8 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ257 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง ทางหลวงหมายเลข 226 บ�านโนนสัง ม.2 ต.โนนสัง - บ�านหนองมะแซว ม.8 ต.ดูน อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง ทางหลวงหมายเลข 226 บ�านโนนสัง ม.2 ต.โนนสัง - บ�านหนองมะแซว ม.8 ต.ดูน อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ 1,500,000 ทางหลวงหมายเลข 226 บ�านโนนสัง ม.2 ต.โนนสัง - บ�านหนองมะแซว ม.8 ต.ดูน อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ258 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านกันจาน ม.10 ต.สระเยาว+ - บ�านไผ�งาม  ม.10 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านกันจาน ม.10 ต.สระเยาว+ - บ�านไผ�งาม  ม.10 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 2,000,000  บ�านกันจาน ม.10 ต.สระเยาว+ – บ�านไผ�งาม  ม.10 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ259 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตูม ม.1 ต.ตูม - บ�านหนองโดน ม.11 ต.สระเยาว+ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตูม ม.1 ต.ตูม - บ�านหนองโดน ม.11 ต.สระเยาว+ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 1,600,000 บ�านตูม ม.1 ต.ตูม - บ�านหนองโดน ม.11 ต.สระเยาว+ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02260 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตูมพัฒนา ม.2 ต.ตูม – บ�านหนองปnงโปง ม.4 ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตูมพัฒนา ม.2 ต.ตูม – บ�านหนองปnงโปง ม.4 ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000  บ�านตูมพัฒนา ม.2 ต.ตูม – บ�านหนองปnงโปง ม.4 ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ261 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านน�อยนาเจริญ ม.14  ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� - บ�านไพรพยอม ม.8 ต.กล�วยกว�าง  อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านน�อยนาเจริญ ม.14  ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� - บ�านไพรพยอม ม.8 ต.กล�วยกว�าง  อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 4,200,000 บ�านน�อยนาเจริญ ม.14 ต.สําโรงปราสาท   อ.ปรางค+กู� - บ�านไพรพยอม ม.8 ต.กล�วยกว�าง  อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ262 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านปEาชาติ ม.8 ต.โพนยาง – บ�านดอนพระเจ�า ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านปEาชาติ ม.8 ต.โพนยาง – บ�านดอนพระเจ�า ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 3,100,000 บ�านปEาชาติ ม.8 ต.โพนยาง – บ�านดอนพระเจ�า ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ263 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพนเพ็ก ม.9 ต.โพนยาง - บ�านดงบัง ม.1 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพนเพ็ก ม.9 ต.โพนยาง - บ�านดงบัง ม.1 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 3,300,000 บ�านโพนเพ็ก ม.9 ต.โพนยาง - บ�านดงบัง ม.1 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02264 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพนยาง ม.1 ต.โพนยาง – ทางหลวง หมายเลข 220 ต.บุสูง อ.วังหิน อ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพนยาง ม.1 ต.โพนยาง – ทางหลวง หมายเลข 220 ต.บุสูง อ.วังหิน อ.ศรีสะเกษ 4,200,000 บ�านโพนยาง ม.1 ต.โพนยาง – ทางหลวง หมายเลข 220 ต.บุสูง อ.วังหิน อ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ265 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพนยาง ม.1 ต.โพนยาง – บ�านดอนพระเจ�า ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพนยาง ม.1 ต.โพนยาง – บ�านดอนพระเจ�า ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 4,000,000  บ�านโพนยาง ม.1 ต.โพนยาง – บ�านดอนพระเจ�า ม.19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ266 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองคู ม.3(สายคลองอีสานเขียว)   ต.โพนยาง - บ�านหนองศาลา ม.14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองคู ม.3(สายคลองอีสานเขียว)   ต.โพนยาง - บ�านหนองศาลา ม.14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 8,300,000 บ�านหนองคู ม.3 (สายคลองอีสานเขียว)   ต.โพนยาง - บ�านหนองศาลา ม.14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ267 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแคน ม.6 ต.โพนยาง – บ�านหนองอีแงบ ม.4 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแคน ม.6 ต.โพนยาง – บ�านหนองอีแงบ ม.4 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 11,000,000 บ�านหนองแคน ม.6 ต.โพนยาง – บ�านหนองอีแงบ ม.4 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02268 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองตาเชียง ม.5 ต.โพนยาง -  บ�านหนองอีแงบ ม.4 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองตาเชียง ม.5 ต.โพนยาง -  บ�านหนองอีแงบ ม.4 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 4,200,000  บ�านหนองตาเชียง ม.5 ต.โพนยาง -  บ�านหนองอีแงบ ม.4 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ269 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหัวเสือตะวันออก ม.14 - บ�านสระภูมิ ม.5 ต.หัวเสือ - บ�านหนองรุง ม.12 ต.จะกง อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหัวเสือตะวันออก ม.14 - บ�านสระภูมิ ม.5 ต.หัวเสือ - บ�านหนองรุง ม.12 ต.จะกง อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 500,000  บ�านหัวเสือตะวันออก ม.14 - บ�านสระภูมิ ม.5 ต.หัวเสือ - บ�านหนองรุง ม.12 ต.จะกง อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ270 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเห็นอ�ม ม.2 ต.โพนยาง – บ�านหนองศาลา ม.14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเห็นอ�ม ม.2 ต.โพนยาง – บ�านหนองศาลา ม.14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 4,200,000 บ�านเห็นอ�ม ม.2 ต.โพนยาง – บ�านหนองศาลา ม.14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ271 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านอะนวย ม.5 ต.สะพุง - บ�านกันจาน ม.10 ต.สระเยาว+ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านอะนวย ม.5 ต.สะพุง - บ�านกันจาน ม.10 ต.สระเยาว+ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 2,700,000 บ�านอะนวย ม.5 ต.สะพุง - บ�านกันจาน ม.10 ต.สระเยาว+ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ



97

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02272 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านคลองสุด ม.10 - บ�านประปุน ม.7 ต.หัวเสือ -บ�านอํานาจเจริญ ม.11 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านคลองสุด ม.10 - บ�านประปุน ม.7 ต.หัวเสือ -บ�านอํานาจเจริญ ม.11 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านคลองสุด ม.10 - บ�านประปุน ม.7 ต.หัวเสือ -บ�านอํานาจเจริญ ม.11 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ273 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านคลองสุด ม.10 - บ�านห�วย ม.3 ต.หัวเสือ - บ�านตะเคียน ม.4 ต.จะกง อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านคลองสุด ม.10 - บ�านห�วย ม.3 ต.หัวเสือ - บ�านตะเคียน ม.4 ต.จะกง อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านคลองสุด ม.10 - บ�านห�วย ม.3 ต.หัวเสือ - บ�านตะเคียน ม.4 ต.จะกง อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ274 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านคําเนียม ม.1,8,10ต.คําเนียม - บ�านโคก ม.5 ต.ยาง - บ�านสวนฝ>าย ม.5 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านคําเนียม ม.1,8,10ต.คําเนียม - บ�านโคก ม.5 ต.ยาง - บ�านสวนฝ>าย ม.5 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านคําเนียม ม.1,8,10 ต.คําเนียม - บ�านโคก ม.5 ต.ยาง - บ�านสวนฝ>าย ม.5ต.ผักแพว อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ



98

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02275 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านจาน ม.14 - บ�านโนนสมบูรณ+ ม.12- บ�านพะแนง ม.2 ต.จาน อ.กันทรารมย+ - บ�านคูบ ม.3,4 ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านจาน ม.14 - บ�านโนนสมบูรณ+ ม.12- บ�านพะแนง ม.2 ต.จาน อ.กันทรารมย+ - บ�านคูบ ม.3,4 ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 6,900,000 บ�านจาน ม.14 - บ�านโนนสมบูรณ+ ม.12- บ�านพะแนง ม.2 ต.จาน อ.กันทรารมย+ - บ�านคูบ ม.3,4 ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ276 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านบก ม.6 ต.หัวเสือ - บ�านเสลา ม.6  ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านบก ม.6 ต.หัวเสือ - บ�านเสลา ม.6  ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านบก ม.6 ต.หัวเสือ - บ�านเสลา ม.6  ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ277 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านประปุน ม.7 ต.หัวเสือ - บ�านตารงค+ ม.9 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านประปุน ม.7 ต.หัวเสือ - บ�านตารงค+ ม.9 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านประปุน ม.7 ต.หัวเสือ - บ�านตารงค+ ม.9 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ278 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเปmอย ม.6 ต.หนองแก�ว - เชื่อมเขต ต.ละทาย อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านเปmอย ม.6 ต.หนองแก�ว - เชื่อมเขต ต.ละทาย อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ 6,500,000 บ�านเปmอย ม.6 ต.หนองแก�ว - เชื่อมเขต ต.ละทาย อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02279 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านภูมิศาลา ม.4 ต.โคกเพชร - บ�านตาสุ ม.6 ต.ใจดี อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านภูมิศาลา ม.4 ต.โคกเพชร - บ�านตาสุ ม.6 ต.ใจดี อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 1,900,000 บ�านภูมิศาลา ม.4 ต.โคกเพชร - บ�านตาสุ ม.6 ต.ใจดี อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ280 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านระกา ม.5 ต.โคกเพชร - บ�านหัวเสือใต� ม.1 -หัวเสือเหนือ 13 - หัวเสือตะวันออก ม.14 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านระกา ม.5 ต.โคกเพชร - บ�านหัวเสือใต� ม.1 -หัวเสือเหนือ 13 - หัวเสือตะวันออก ม.14 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 1,300,000 บ�านระกา ม.5 ต.โคกเพชร - บ�านหัวเสือใต� ม.1 -หัวเสือเหนือ 13 - หัวเสือตะวันออก ม.14 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ281 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านระกาน�อย ม.9 ต.โคกเพชร – บ�านทะลอก ม.3 ต.ใจดี อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านระกาน�อย ม.9 ต.โคกเพชร – บ�านทะลอก ม.3 ต.ใจดี อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 1,400,000 บ�านระกาน�อย ม.9 ต.โคกเพชร – บ�านทะลอก ม.3 ต.ใจดี อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ282 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านวังเย็น ม.2 ต.หัวเสือ - บ�านระกา ม.5 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านวังเย็น ม.2 ต.หัวเสือ - บ�านระกา ม.5 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านวังเย็น ม.2 ต.หัวเสือ - บ�านระกา ม.5 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02283 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสร�างเหล�า ม.3 ต.ยาง – บ�านหนองทามน�อย ม.4 ต.คําเนียม อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสร�างเหล�า ม.3 ต.ยาง – บ�านหนองทามน�อย ม.4 ต.คําเนียม อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านสร�างเหล�า ม.3 ต.ยาง - บ�านหนองทามน�อย ม.4 ต.คําเนียม อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ284 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสวงษ+ ม.4  - บ�านตาทึง ม.11 ต.หัวเสือ -บ�านหว�า ม.6 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสวงษ+ ม.4  - บ�านตาทึง ม.11 ต.หัวเสือ -บ�านหว�า ม.6 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านสวงษ+ ม.4  - บ�านตาทึง ม.11 ต.หัวเสือ -บ�านหว�า ม.6 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ285 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสวงษ+ ม.4  - บ�านประปุน ม.7 ต.หัวเสือ - บ�านอํานาจเจริญ ม.11 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสวงษ+ ม.4  - บ�านประปุน ม.7 ต.หัวเสือ - บ�านอํานาจเจริญ ม.11 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านสวงษ+ ม.4  - บ�านประปุน ม.7 ต.หัวเสือ - บ�านอํานาจเจริญ ม.11 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ286 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองแวง หมู� 1,4,7,8,11 ต.หนองแวง - เชื่อมเขต ต.ละทาย อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองแวง หมู� 1,4,7,8,11 ต.หนองแวง - เชื่อมเขต ต.ละทาย อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ 9,500,000 บ�านหนองแวง หมู� 1,4,7,8,11 ต.หนองแวง - เชื่อมเขต ต.ละทาย อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02287 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านห�วย ม.3 - บ�านคลองสุด ม.10 ต.หัวเสือ - บ�านฮ�องธาตุ ม.8 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านห�วย ม.3 - บ�านคลองสุด ม.10 ต.หัวเสือ - บ�านฮ�องธาตุ ม.8 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านห�วย ม.3 - บ�านคลองสุด ม.10 ต.หัวเสือ - บ�านฮ�องธาตุ ม.8 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ288 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านห�วย ม.3 ต.หัวเสือ – บ�านตะเคียนน�อย ม.4 ต.จะกง อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านห�วย ม.3 ต.หัวเสือ – บ�านตะเคียนน�อย ม.4 ต.จะกง อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านห�วย ม.3 ต.หัวเสือ – บ�านตะเคียนน�อย ม.4 ต.จะกง อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ289 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหัวเสือใต� ม.1 ต.หัวเสือ  - บ�านเปHIยมตาลวก ม.2 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหัวเสือใต� ม.1 ต.หัวเสือ  - บ�านเปHIยมตาลวก ม.2 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านหัวเสือใต� ม.1 ต.หัวเสือ - บ�านเปHIยมตาลวก ม.2 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ290 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหัวเสือใต� ม.1 ต.หัวเสือ - บ�านระกา ม.5 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหัวเสือใต� ม.1 ต.หัวเสือ - บ�านระกา ม.5 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านหัวเสือใต� ม.1 ต.หัวเสือ - บ�านระกา ม.5 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02291 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านอรุณพัฒนา ม.8 - บ�านตาทึง ม.11 ต.หัวเสือ - บ�านอํานาจเจริญ ม.11 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านอรุณพัฒนา ม.8 - บ�านตาทึง ม.11 ต.หัวเสือ - บ�านอํานาจเจริญ ม.11 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านอรุณพัฒนา ม.8 - บ�านตาทึง ม.11 ต.หัวเสือ - บ�านอํานาจเจริญ ม.11 ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ292 ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านอรุณพัฒนา ม.8 - บ�านวังเย็น ม.2 ต.หัวเสือ -บ�านเปHIยมตาลวก ม.2 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านอรุณพัฒนา ม.8 - บ�านวังเย็น ม.2 ต.หัวเสือ -บ�านเปHIยมตาลวก ม.2 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านอรุณพัฒนา ม.8 - บ�านวังเย็น ม.2 ต.หัวเสือ -บ�านเปHIยมตาลวก ม.2 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ293 ก�อสร�างถนนลาดยาง  Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดู�น�อย ม.5 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านหนองสะแกสน  ม.5 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยาง  Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดู�น�อย ม.5 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านหนองสะแกสน  ม.5 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 3,500,000  บ�านดู�น�อย ม.5 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านหนองสะแกสน  ม.5 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ294 ก�อสร�างถนนลาดยาง  Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองกระบุงดู�กลาง ม.9 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านกุง ม.9 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+ ก�อสร�างถนนลาดยาง  Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองกระบุงดู�กลาง ม.9 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านกุง ม.9 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+ 4,200,000 บ�านหนองกระบุงดู�กลาง ม.9 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านกุง ม.9 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02295 ก�อสร�างถนนลาดยาง  Asphaltic Concrete บ�านหนองหาน ม.12 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านกุง ม.6  ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+ ก�อสร�างถนนลาดยาง  Asphaltic Concrete บ�านหนองหาน ม.12 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านกุง ม.6  ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+ 11,200,000 บ�านหนองหาน ม.12 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านกุง ม.6  ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+  อบจ.ศรีสะเกษ296 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขาม ม.7 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� - เชื่อมเขต  ต.หนองแวง อ.กันทรรมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขาม ม.7 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� - เชื่อมเขต  ต.หนองแวง อ.กันทรรมย+ จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านขาม ม.7 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� - เชื่อมเขต  ต.หนองแวง อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ297 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขาม ม.7 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� - บ�านปราสาท ม.1 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขาม ม.7 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� - บ�านปราสาท ม.1 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 2,300,000 บ�านขาม ม.7 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� - บ�านปราสาท ม.1 ต.ปราสาท อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ298 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดอกประดู� ม.13 ต.ดู� - บ�านหนองเหล็ก ม.6 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดอกประดู� ม.13 ต.ดู� - บ�านหนองเหล็ก ม.6 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 1,200,000 บ�านดอกประดู� ม.13 ต.ดู� - บ�านหนองเหล็ก ม.6 ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ299 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดู� ม.1 ต.ดู� - เชื่อมเขต ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดู� ม.1 ต.ดู� - เชื่อมเขต ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 1,500,000 บ�านดู� ม.1 ต.ดู�  - เชื่อมเขต ต.พิมาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ



104

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02300 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดู�กลาง ม.9 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านกุง ม.9 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดู�กลาง ม.9 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านกุง ม.9 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+ 4,200,000 บ�านดู�กลาง ม.9 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านกุง ม.9 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+  อบจ.ศรีสะเกษ301 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดู�น�อย ม.5 ต.ดู� - บ�านขาม ม.3 ต.สวาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดู�น�อย ม.5 ต.ดู� - บ�านขาม ม.3 ต.สวาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 3,400,000 บ�านดู�น�อย ม.5 ต.ดู� - บ�านขาม ม.3 ต.สวาย อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ302 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดู�น�อย ม.5 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านสําโรง ม.6 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านดู�น�อย ม.5 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านสําโรง ม.6 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+ 3,400,000 บ�านดู�น�อย ม.5 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านสําโรง ม.6 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค+ จ.สุรินทร+  อบจ.ศรีสะเกษ303 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านแสนแก�ว ม.2 ต.สวาย อ.ปรางค+กู� -  บ�านกระเต็ล ม.11 ต.ผักไหม อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านแสนแก�ว ม.2 ต.สวาย อ.ปรางค+กู� -  บ�านกระเต็ล ม.11 ต.ผักไหม อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 12,800,000 บ�านแสนแก�ว ม.2 ต.สวาย อ.ปรางค+กู� -  บ�านกระเต็ล ม.11 ต.ผักไหม อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02304 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองครอง ม.4 - บ�านขาม ม.7 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ- บ�านหนองสะแกสน ม.5 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองครอง ม.4 - บ�านขาม ม.7 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ- บ�านหนองสะแกสน ม.5 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ 1,900,000 บ�านหนองครอง ม.4 - บ�านขาม ม.7 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ - บ�านหนองสะแกสน ม.5 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ305 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.3 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� – บ�านไฮน�อย ม.3 ต.กู� อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.3 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� – บ�านไฮน�อย ม.3 ต.กู� อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 750,000 บ�านหนองคู ม.3 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� - บ�านไฮน�อย ม.3 ต.กู� อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ306 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองหิน ม.2 ต.ดู� - บ�านหนองตลาด ม.8 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองหิน ม.2 ต.ดู� - บ�านหนองตลาด ม.8 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 1,200,000 บ�านหนองหิน ม.2 ต.ดู� - บ�านหนองตลาด ม.8 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ307 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านขาม ม.3 , บ�านสวาย ม.1, บ�านไผ� ม.7ต.สวาย - บ�านตะเภา ม.3 ต.ตูม อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านขาม ม.3 , บ�านสวาย ม.1, บ�านไผ� ม.7ต.สวาย - บ�านตะเภา ม.3 ต.ตูม อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 23,300,000 บ�านขาม ม.3 , บ�านสวาย ม.1, บ�านไผ� ม.7 ต.สวาย - บ�านตะเภา ม.3  ต.ตูม อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02308 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านห�วยฆ�อง ม.9  ต.พิมาย – บ�านหนองหิน ม.2 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านห�วยฆ�อง ม.9  ต.พิมาย – บ�านหนองหิน ม.2 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 7,000,000 บ�านห�วยฆ�อง ม.9  ต.พิมาย – บ�านหนองหิน ม.2 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ309 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสะเอิง ม.11-บ�านหนองเหล็ก ม.6  ต.พิมาย - บ�านอาวอย ม.8 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสะเอิง ม.11-บ�านหนองเหล็ก ม.6  ต.พิมาย - บ�านอาวอย ม.8 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านสะเอิง ม.11 - บ�านหนองเหล็ก ม.6  ต.พิมาย - บ�านอาวอย ม.8 ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ310 ก�อสร�างถนนลาดยาง เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนเพ็ก (แยกวัดศรีกรุง) ม.1 บ�านค�อ ม.3  ต.โนนเพ็ก - บ�านดวนใหญ� ม.1 ต.ดวนใหญ� อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยาง เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนเพ็ก (แยกวัดศรีกรุง) ม.1 บ�านค�อ ม.3  ต.โนนเพ็ก - บ�านดวนใหญ� ม.1 ต.ดวนใหญ� อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 10,000,000 บ�านโนนเพ็ก (แยกวัดศรีกรุง) ม.1 บ�านค�อ ม.3  ต.โนนเพ็ก - บ�านดวนใหญ� ม.1 ต.ดวนใหญ� อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ311 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านซําบันได ม.10 ต.บักดอง -บ�านคําเจริญ ม.10 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านซําบันได ม.10 ต.บักดอง -บ�านคําเจริญ ม.10 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านซําบันได ม.10 ต.บักดอง -บ�านคําเจริญ ม.10 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02312 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโพธิ์กระสังเหนือ ม.12 ต.โพธิ์กระสังข+ - เชื่อมเขต ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโพธิ์กระสังเหนือ ม.12 ต.โพธิ์กระสังข+ - เชื่อมเขต ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านโพธิ์กระสังเหนือ ม.12 ต.โพธิ์กระสังข+ - เชื่อมเขต ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ313 ก�อสร�างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphalt Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านอาราง ม.1 ต.พราน -บ�านจํารรจ+ ม.9 ตําบลกระแชง ต.พราน  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphalt Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านอาราง ม.1 ต.พราน -บ�านจํารรจ+ ม.9 ตําบลกระแชง ต.พราน  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 24,700,000 บ�านอาราง ม.1 ต.พราน -บ�านจํารรจ+ ม.9 ตําบลกระแชง ต.พราน  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ314 ก�อสร�างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphalt Concrete  สายทางบ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง  -  ทางหลวง 2085  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphalt Concrete  สายทางบ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง  -  ทางหลวง 2085  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 5,440,000 บ�านหนองตลาด  ม.4  ต.เหล�ากวาง -  ทางหลวง 2085  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ315 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขวาว ม.4 - บ�านโนนแดง ม.7 ต.ทุ�งไชย - เชื่อมเขต ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านขวาว ม.4 - บ�านโนนแดง ม.7 ต.ทุ�งไชย - เชื่อมเขต ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 7,500,000 บ�านขวาว ม.4 - บ�านโนนแดง ม.7 ต.ทุ�งไชย - เชื่อมเขต ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02316 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทับช�าง ม.13 ต.สําโรง – บ�านหนองดีปลี ม.2 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทับช�าง ม.13 ต.สําโรง – บ�านหนองดีปลี ม.2 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1,500,000 บ�านทับช�าง ม.13 ต.สําโรง – บ�านหนองดีปลี ม.2 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ317 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 - บ�านกุง ม.6 ต.ทุ�งไชย -เชื่อมเขต ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 - บ�านกุง ม.6 ต.ทุ�งไชย -เชื่อมเขต ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,500,000 บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 - บ�านกุง ม.6 ต.ทุ�งไชย -เชื่อมเขต ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ318 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 ต.ทุ�งไชย - เชื่อมเขต  ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 ต.ทุ�งไชย - เชื่อมเขต  ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 ต.ทุ�งไชย - เชื่อมเขต  ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ319 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย - เชื่อมเขต ต.เมืองหลวง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย - เชื่อมเขต ต.เมืองหลวง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 4,000,000 บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย  - เชื่อมเขต ต.เมืองหลวง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ320 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชยใหญ� ม.2 ต.ทุ�งไชย – บ�านหลักป>าย ม.8 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชยใหญ� ม.2 ต.ทุ�งไชย – บ�านหลักป>าย ม.8 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 6,000,000 บ�านทุ�งไชยใหญ� ม.2 ต.ทุ�งไชย – บ�านหลักป>าย ม.8 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02321 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านน�อยนาเจริญ ม.14  ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� - บ�านไพรพยอม ม.8 ต.กล�วยกว�าง  อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านน�อยนาเจริญ ม.14  ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� - บ�านไพรพยอม ม.8 ต.กล�วยกว�าง  อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 4,500,000 บ�านน�อยนาเจริญ ม.14  ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค+กู� - บ�านไพรพยอม ม.8 ต.กล�วยกว�าง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ322 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนสวน ม.5 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ - บ�านรุ�ง ม.6 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนสวน ม.5 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ - บ�านรุ�ง ม.6 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 10,000,000 บ�านโนนสวน ม.5 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ  - บ�านรุ�ง ม.6 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ323 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.11 ต.เสียว - บ�านหนองหว�า ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.11 ต.เสียว - บ�านหนองหว�า ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 8,000,000 บ�านโนนใหญ� ม.11 ต.เสียว  - บ�านหนองหว�า  ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ324 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านไร�เย็นเจริญ ม.9 ต.ท�าคล�อ – บ�านหนองใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านไร�เย็นเจริญ ม.9 ต.ท�าคล�อ – บ�านหนองใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 8,200,000 บ�านไร�เย็นเจริญ ม.9 ต.ท�าคล�อ - บ�านหนองใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02325 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเสียวใต� ม.7 ต.เสียว – บ�านไผ�หนองแคน ม.2 ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเสียวใต� ม.7 ต.เสียว – บ�านไผ�หนองแคน ม.2 ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านเสียวใต� ม.7 ต.เสียว - บ�านไผ�หนองแคน ม.2ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ326 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคับคา ม.3 ต.ท�าคล�อ – บ�านหนองบัวใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคับคา ม.3 ต.ท�าคล�อ – บ�านหนองบัวใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 15,000,000 บ�านหนองคับคา ม.3 ต.ท�าคล�อ -บ�านหนองบัวใหญ� ม.3 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ327 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองมะฮาด ม.5 ต.ทุ�งไชย – บ�านหนองแต� ม.11 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองมะฮาด ม.5 ต.ทุ�งไชย – บ�านหนองแต� ม.11 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านหนองมะฮาด ม.5 ต.ทุ�งไชย – บ�านหนองแต� ม.11 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ328 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองยาว ม.7 ต.ท�าคล�อ – บ�านเพ็ก ม.5 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองยาว ม.7 ต.ท�าคล�อ – บ�านเพ็ก ม.5 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 15,000,000  บ�านหนองยาว ม.7 ต.ท�าคล�อ – บ�านเพ็ก ม.5 ต.หนองหว�า อ.เบญจลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02329 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหัวช�าง ม.1 ต.หัวช�าง อ.อุทุมพรพิสัย -  บ�านขาม ม.6 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหัวช�าง ม.1 ต.หัวช�าง อ.อุทุมพรพิสัย -  บ�านขาม ม.6 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 8,500,000 บ�านหัวช�าง ม.1 ต.หัวช�าง อ.อุทุมพรพิสัย -  บ�านขาม ม.6 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ330 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง สามแยกทางหลวงหมายเลข 2125ต.ตูม - บ�านปละ ม.4 ต.สะพุง  อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง สามแยกทางหลวงหมายเลข 2125ต.ตูม - บ�านปละ ม.4 ต.สะพุง  อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 สามแยกทางหลวงหมายเลข 2125 ต.ตูม - บ�านปละ ม.4 ต.สะพุง  อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ331 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง สามแยกทางหลวงหมายเลข 2125 ต.ตูม - บ�านหนองพะแนง ม.5 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง สามแยกทางหลวงหมายเลข 2125 ต.ตูม - บ�านหนองพะแนง ม.5 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 4,000,000 สามแยกทางหลวงหมายเลข 2125 ต.ตูม - บ�านหนองพะแนง ม.5 ต.รุ�งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ332 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ.ภูฝ>าย ม.1 ต.ภูฝ>าย – บ.อาราง ม.1 ต.พราน ต.ภูฝ>าย อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ.ภูฝ>าย ม.1 ต.ภูฝ>าย – บ.อาราง ม.1 ต.พราน ต.ภูฝ>าย อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ 15,000,000 บ.ภูฝ>าย ม.1 ต.ภูฝ>าย – บ.อาราง ม.1 ต.พราน ต.ภูฝ>าย อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02333 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านซําบันได ม.10,บ�านคําเจริญ ม.19 ต.บักดอง เชื่อมต�อบ�านซําขี้เหล็ก ต.พราน        อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านซําบันได ม.10,บ�านคําเจริญ ม.19 ต.บักดอง เชื่อมต�อบ�านซําขี้เหล็ก ต.พราน        อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3,500,000 บ�านซําบันได ม.10 ,บ�านคําเจริญ ม.19 ต.บักดอง เชื่อมต�อบ�านซําขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ334 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านดู� ม.1 ต.ดู� - บ�านหนองกก ม.2 ต.ยาง อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านดู� ม.1 ต.ดู� - บ�านหนองกก ม.2 ต.ยาง อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ 5,000,000 บ�านดู� ม.1 ต.ดู� -บ�านหนองกก ม.2 ต.ยาง อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ335 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 - บ�านลุมภู ม.2 ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง -เชิงสะพานห�วยขยุง ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 - บ�านลุมภู ม.2 ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง -เชิงสะพานห�วยขยุง ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 14,500,000 บ�านน้ําเกลี้ยง ม.6 - บ�านลุมภู ม.2 ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง -เชิงสะพานห�วยขยุง ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ336 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนหนองสิม ม.3 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง - ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนหนองสิม ม.3 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง - ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 10,000,000 บ�านโนนหนองสิม ม.3 ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง - ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02337 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านลุมภู ม.2 ต.น้ําเกลี้ยง - บ�านสะเต็ง ม.1 ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านลุมภู ม.2 ต.น้ําเกลี้ยง - บ�านสะเต็ง ม.1 ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 14,500,000 บ�านลุมภู ม.2 ต.น้ําเกลี้ยง - บ�านสะเต็ง ม.1 ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ338 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองถ�ม ม.3 ต.ดู� - บ�านสวนฝ>าย ม.5 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองถ�ม ม.3 ต.ดู� - บ�านสวนฝ>าย ม.5 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ 7,000,000 บ�านหนองถ�ม ม.3 ต.ดู� - บ�านสวนฝ>าย ม.5 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ339 ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านกุดนาแก�ว ม.3 ต.ภูฝ>าย อ.ขุนหาญ -บ�านหิน ม.4 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านกุดนาแก�ว ม.3 ต.ภูฝ>าย อ.ขุนหาญ -บ�านหิน ม.4 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ+ จ.ศรีสะเกษ 7,500,000 บ�านกุดนาแก�ว ม.3 ต.ภูฝ>าย อ.ขุนหาญ -บ�านหิน ม.4 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ340 ก�อสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางทางหลวงหมายเลข  226 ต.โพนเขวา - บ�านหนองหว�า ม.5 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางทางหลวงหมายเลข  226 ต.โพนเขวา - บ�านหนองหว�า ม.5 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 ทางหลวงหมายเลข 226 ต.โพนเขวา - บ�านหนองหว�า ม.5 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02341 ก�อสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านซําตาโตง ม.9 ต.พราน - บ�านจํานรรจ+ ม.9 ตําบลกระแชง อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านซําตาโตง ม.9 ต.พราน - บ�านจํานรรจ+ ม.9 ตําบลกระแชง อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ 16,300,000 บ�านซําตาโตง ม.9 ต.พราน - บ�านจํานรรจ+ ม.9 ตําบลกระแชง อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ342 ก�อสร�างถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแวง ม.6 ต.ดู� – บ�านดอนเหลือม ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแวง ม.6 ต.ดู� – บ�านดอนเหลือม ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 300,000 บ�านหนองแวง ม.6 ต.ดู� – บ�านดอนเหลือม ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ343 ก�อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย - เชื่อมเขต ต.ขะยุง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย - เชื่อมเขต ต.ขะยุง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 700,000 บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย - เชื่อมเขต ต.ขะยุง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ344 ก�อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย - บ�านโคกสะอาดม.11 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย - บ�านโคกสะอาดม.11 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 500,000 บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย - บ�านโคกสะอาดม.11 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02345 ก�อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย  อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านสะเดา ม.4 ต.หนองไผ� อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย  อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านสะเดา ม.4 ต.หนองไผ� อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 700,000 บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย  อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านสะเดา ม.4 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ346 ก�อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพธิ์ชัย ม.1 ต.โพธิ์ชัย - เชื่อมเขต ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนนหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโพธิ์ชัย ม.1 ต.โพธิ์ชัย - เชื่อมเขต ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านโพธิ์ชัย ม.1 ต.โพธิ์ชัย - เชื่อมเขต ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ347 ซ�อมปรับปรุงถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งม�อง  ม.11 ต.สมอ – ทางหลวงหมายเลข 2167 อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนน คสล. เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งม�อง  ม.11 ต.สมอ – ทางหลวงหมายเลข 2167 อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 600,000 บ�านทุ�งม�อง ม.11 ต.สมอ - ทางหลวงหมายเลข 2167 อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ348 ซ�อมปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสุโข ม.5 ต.พิมาย - บ�านเหล็ก ม.4 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสุโข ม.5 ต.พิมาย - บ�านเหล็ก ม.4 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 2,700,000 บ�านสุโข ม.5 ต.พิมาย - บ�านเหล็ก ม.4 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02349 ซ�อมปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองบัว ม.1 ต.พิมาย - บ�านเหล็ก ม.4 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองบัว ม.1 ต.พิมาย - บ�านเหล็ก ม.4 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 3,100,000 บ�านหนองบัว ม.1 ต.พิมาย - บ�านเหล็ก ม.4 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ350 ซ�อมปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย – บ�านโคกสะอาด ม.11 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย – บ�านโคกสะอาด ม.11 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 500,000 บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย – บ�านโคกสะอาด ม.11 ต.รังแร�ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ351 ซ�อมปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย -  บ�านหอย ม.1 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย -  บ�านหอย ม.1 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 800,000 บ�านโนนใหญ� ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย -  บ�านหอย ม.1 ต.หนองไผ� อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ352 ซ�อมปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสมอ ม.9 ต.โพธิ์ชัย - บ�านส�มปEอย ม.2 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสมอ ม.9 ต.โพธิ์ชัย - บ�านส�มปEอย ม.2 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านสมอ ม.9 ต.โพธิ์ชัย - บ�านส�มปEอย ม.2 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02353 ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยาง  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.3 ต.ดู� - บ�านกู� ม.1 ตําบลกู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยาง  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองคู ม.3 ต.ดู� - บ�านกู� ม.1 ตําบลกู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านหนองคู ม.3 ต.ดู� - บ�านกู� ม.1 ตําบลกู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ354 ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยาง เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง  ถนนไทยสะเทือน ต.พิมาย - เชื่อมเขต ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยาง เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง  ถนนไทยสะเทือน ต.พิมาย - เชื่อมเขต ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 1,000,000 ถนนไทยสะเทือน ต.พิมาย - เชื่อมเขต ต.ดู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ355 ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยาง เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองหาน ม.12 ต.ดู� - บ�านกู� ม.1 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยาง เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองหาน ม.12 ต.ดู� - บ�านกู� ม.1 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านหนองหาน ม.12 ต.ดู� - บ�านกู� ม.1 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ356 ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านกงพาน ม.5 ต.ก�านเหลือง  อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านหนองสิมใหญ� ม.2 ต.ห�วยทับทัน อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านกงพาน ม.5 ต.ก�านเหลือง  อ.อุทุมพรพิสัย - บ�านหนองสิมใหญ� ม.2 ต.ห�วยทับทัน อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 5,400,000 บ�านกงพาน ม.5 ต.ก�านเหลืองอ.อุทุมพรพิสัย - บ�านหนองสิมใหญ� ม.2 ต.ห�วยทับทัน อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02357 ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านร�องสะอาดเหนือ ม.14 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ - แยกศรีสะเกษ-กันทรลักษ+ ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านร�องสะอาดเหนือ ม.14 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ - แยกศรีสะเกษ-กันทรลักษ+ 2,000,000 บ�านร�องสะอาดเหนือ ม.14 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห+ - แยกศรีสะเกษ-กันทรลักษ+  อบจ.ศรีสะเกษ358 ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองหญ�าปล�อง ม.4  ต.หนองห�าง- เชื่อมเขต ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองหญ�าปล�อง ม.4  ต.หนองห�าง- เชื่อมเขต ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 6,000,000 บ�านหนองหญ�าปล�อง ม.4  ต.หนองห�าง- เชื่อมเขต ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ359 ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสมอ ม.9 ต.โพธิ์ชัย - บ�านสร�างแก�ว ม.11 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านสมอ ม.9 ต.โพธิ์ชัย - บ�านสร�างแก�ว ม.11 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านสมอ ม.9 ต.โพธิ์ชัย - บ�านสร�างแก�ว ม.11 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ360 ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง ศก.3230 ต.ห�วยจันทร+ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง ศก.3230 ต.ห�วยจันทร+ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 10,000,000 สายทาง ศก.3230 ต.ห�วยจันทร+ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ361 ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านจะเนียว ม.6-บ�านระหาร ม.3 ต.กระหวัน  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านจะเนียว ม.6-บ�านระหาร ม.3 ต.กระหวัน  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 1,400,000 บ�านจะเนียว ม.6 - บ�านระหาร ม.3 ต.กระหวัน  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02362 ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองแก�ว ม.1,5 ต.หนองแก�ว - บ�านหนองแวง ม.1,4,7,8,11 - บ�านแดงน�อย ม.5 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านท�าช�าง ม.4 ต.หนองบัว - บ�านคล�อ ม.2,7 ต.ดู� อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองแก�ว ม.1,5 ต.หนองแก�ว - บ�านหนองแวง ม.1,4,7,8,11 - บ�านแดงน�อย ม.5 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ ก�อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านท�าช�าง ม.4 ต.หนองบัว - บ�านคล�อ ม.2,7 ต.ดู� อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ 20,000,000 บ�านหนองแก�ว ม.1,5 ต.หนองแก�ว - บ�านหนองแวง ม.1,4,7,8,11 - บ�านแดงน�อย ม.5 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ บ�านท�าช�าง ม.4 ต.หนองบัว - บ�านคล�อ ม.2,7 ต.ดู� อ.กันทรารมย+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ363 ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสนาย ม.3 ต.พิมาย - บ�านกู� ม.1 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสนาย ม.3 ต.พิมาย - บ�านกู� ม.1 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 1,500,000 บ�านสนาย ม.3 ต.พิมาย - บ�านกู� ม.1 ต.กู� อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ364 ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง  บ�านหนองเหล็ก ม.6    อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง  บ�านหนองเหล็ก ม.6    อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 1,500,000 บ�านหนองเหล็ก ม.6 อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02365 ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตูมพัฒนา ม.2 ต.ตูม – บ�านหนองปnงโปง ม.4 ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านตูมพัฒนา ม.2 ต.ตูม – บ�านหนองปnงโปง ม.4 ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 1,100,000 บ�านตูมพัฒนา ม.2 ต.ตูม – บ�านหนองปnงโปง ม.4 ต.เสื่องข�าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ366 ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านศรีพะเนาใต� ม.11 ต.ตูม - บ�านปละ ม.4 ต.สะพุง  อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านศรีพะเนาใต� ม.11 ต.ตูม - บ�านปละ ม.4 ต.สะพุง  อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 1,400,000 บ�านศรีพะเนาใต� ม.11 ต.ตูม - บ�านปละ ม.4 ต.สะพุง  อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ367 ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองคู ม.3(สายคลองอีสานเขียว) ต.โพนยาง - บ�านหนองศาลา ม.14 ต.บุสูง      อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านหนองคู ม.3(สายคลองอีสานเขียว) ต.โพนยาง - บ�านหนองศาลา ม.14 ต.บุสูง      อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ 710,000 บ�านหนองคู ม.3 (สายคลองอีสานเขียว) ต.โพนยาง - บ�านหนองศาลา ม.14ต.บุสูง  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ368 ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแคน ม.6 ต.โพนยาง – บ�านหนองอีแงบ ม.4 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแคน ม.6 ต.โพนยาง – บ�านหนองอีแงบ ม.4 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 950,000 บ�านหนองแคน ม.6 ต.โพนยาง – บ�านหนองอีแงบ ม.4 ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02369 ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสุขเกษม ม.11 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ - บ�านกระต�ายด�อน ม.5 ต.สมอ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทางบ�านสุขเกษม ม.11 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ - บ�านกระต�ายด�อน ม.5 ต.สมอ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ 2,000,000 บ�านสุขเกษม ม.11 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ+ - บ�านกระต�ายด�อน ม.5 ต.สมอ อ.ปรางค+กู� จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ370 ซ�อมปรับปรุงหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองดวน ม.9 ต.หนองห�าง – บ�านค�อ ม.3 ต.สระกําแพงใหญ� อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมปรับปรุงหินคลุกเชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองดวน ม.9 ต.หนองห�าง – บ�านค�อ ม.3 ต.สระกําแพงใหญ� อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1,200,000 บ�านหนองดวน ม.9 ต.หนองห�าง - บ�านค�อ ม.3 ต.สระกําแพงใหญ� อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ371 ซ�อมสร�างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphalt Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านโปร�ง  ม.2-บ�านโนนสว�าง  ม.3  ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ-เขต ต.โนนกาเล็น อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ซ�อมสร�างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphalt Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านโปร�ง  ม.2-บ�านโนนสว�าง  ม.3  ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ-เขต ต.โนนกาเล็น อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 2,700,000 บ�านโปร�ง ม.2 - บ�านโนนสว�าง ม.3 ต.บก  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - เขต ต.โนนกาเล็น  อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02372 ซ�อมสร�างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphalt Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านโปร�ง  ม.2 - บ�านโนนสว�าง  ม.3  ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - เขต ต.โนนกาเล็น  อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี ซ�อมสร�างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphalt Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านโปร�ง  ม.2 - บ�านโนนสว�าง  ม.3  ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - เขต ต.โนนกาเล็น  อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี 5,760,000 บ�านโปร�ง  ม.2 - บ�านโนนสว�าง ม.3 ต.บก  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - เขต ต.โนนกาเล็น  อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี  อบจ.ศรีสะเกษ373 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว�างตําบล  สายทางบ�านโพนค�อ ม.2 ต.โพนค�อ - บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว�างตําบล  สายทางบ�านโพนค�อ ม.2 ต.โพนค�อ - บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3,300,000 บ�านโพนค�อ ม.2 ต.โพนค�อ - บ�านขนวน ม.4 ต.โพนข�า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ374 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทาง ห�าแยก บ�านก�อ ม.5  ต.หนองไฮ อ.เมือง - ห�วยกระเดิน - เขต ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทาง ห�าแยก บ�านก�อ ม.5  ต.หนองไฮ อ.เมือง - ห�วยกระเดิน - เขต ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 1,580,000 บ�านก�อ ม.5  ต.หนองไฮ อ.เมือง - ห�วยกระเดิน - เขต ต.ตองปnด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02375 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ - บ�านนาสูง ม.3 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ - บ�านนาสูง ม.3 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ - บ�านนาสูง ม.3 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ376 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองไฮ ม.1,3 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองไฮ ม.1,4 2,320,000 บ�านหนองไฮ ม.1,3  อบจ.ศรีสะเกษ377 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองไฮ ม.1,2  ต.หนองไฮ - บ�านตะดอบ ม.1 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองไฮ ม.1,2  ต.หนองไฮ - บ�านตะดอบ ม.1 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3,300,000 บ�านหนองไฮ ม.1,2  ต.หนองไฮ - บ�านตะดอบ ม.1 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ378 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว�างตําบล สายทาง บ�านโพนค�อ ม.1,2 ต.โพนค�อ - บ�านแทง ม.6 ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว�างตําบล สายทาง บ�านโพนค�อ ม.1,2 ต.โพนค�อ - บ�านแทง ม.6 ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,450,000  บ�านโพนค�อ ม.1,2 ต.โพนค�อ - บ�านแทง ม.6 ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02379 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านโพนค�อ ม.1 ต.โพนค�อ - บ�านกุดโง�ง ม.6 ต.โพนข�า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านโพนค�อ ม.1 ต.โพนค�อ - บ�านกุดโง�ง ม.6 ต.โพนข�า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านโพนค�อ ม.1 ต.โพนค�อ - บ�านกุดโง�ง ม.6 ต.โพนข�า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ380 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ - เขต ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ - เขต ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,100,000 บ�านก�อ ม.5 ต.หนองไฮ - เขต ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ381 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองเข็ง ม.3 ต.โพนเขวา - บ�านหนองหว�า ม.5 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองเข็ง ม.3 ต.โพนเขวา - บ�านหนองหว�า ม.5 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1,300,000 บ�านหนองเข็ง ม.3 ต.โพนเขวา - บ�านหนองหว�า ม.5 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ382 ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองสิม ม.5 -บ�านโพนแดง ม.4 ต.หนองไฮ - บ�านเปmอย ม.2 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองสิม ม.5 -บ�านโพนแดง ม.4 ต.หนองไฮ - บ�านเปmอย ม.2 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2,500,000 บ�านหนองสิม ม.5 -บ�านโพนแดง ม.4 ต.หนองไฮ - บ�านเปmอย ม.2 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02383 ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านกลาง ม.7  ต.ตําแย อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านกลาง ม.7  ต.ตําแย อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ 10,800,000 บ�านกลาง ม.7  ต.ตําแย อ.พยุห+ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ384 ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านกุง ม.6 - ต.ทุ�งไชย - บ�านหนองเหล็ก ม.8 ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านกุง ม.6 - ต.ทุ�งไชย - บ�านหนองเหล็ก ม.8 ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 5,700,000 บ�านกุง ม.6 - ต.ทุ�งไชย - บ�านหนองเหล็ก ม.8 ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ385 ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชย ม.1  ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย - เชื่อมเขต ต.เมืองหลวง  อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชย ม.1  ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย - เชื่อมเขต ต.เมืองหลวง  อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 5,700,000 บ�านทุ�งไชย ม.1  ต.ทุ�งไชย อ.อุทุมพรพิสัย - เชื่อมเขต ต.เมืองหลวง อ.ห�วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ386 ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 -บ�านกุง ม.6 ต.ทุ�งไชย - บ�านก�านเหลือง ม.15 ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 -บ�านกุง ม.6 ต.ทุ�งไชย - บ�านก�านเหลือง ม.15 ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 7,200,000 บ�านทุ�งไชยน�อย ม.1 -บ�านกุง ม.6 ต.ทุ�งไชย - บ�านก�านเหลือง ม.15ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ387 ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านโนนสาย ม.5 ต.แขม - บ�านโคก ม.10 ต.หนองไฮ  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านโนนสาย ม.5 ต.แขม - บ�านโคก ม.10 ต.หนองไฮ  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 5,720,000 บ�านโนนสาย ม.5 ต.แขม - บ�านโคก ม.10 ต.หนองไฮ  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค8าเกษตร สู�มาตรฐานอย�างครบวงจรโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการพัฒนาโครงสร8างพื้นฐานภาคการเกษตร แบบ ผด 02388 ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองเวียง ม.9  ต.ทุ�งไชย - บ�านหลักป>าย ม.8 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete  เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านหนองเวียง ม.9  ต.ทุ�งไชย - บ�านหลักป>าย ม.8 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 6,900,000 บ�านหนองเวียง ม.9  ต.ทุ�งไชย - บ�านหลักป>าย ม.8 ต.หนองห�าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ389 ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านขวาว ม.4 ต.ทุ�งไชย - บ�านหนองเหล็ก ม.8, ม.9ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete เชื่อมระหว�างตําบล สายทางบ�านขวาว ม.4 ต.ทุ�งไชย - บ�านหนองเหล็ก ม.8, ม.9ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3,800,000 บ�านขวาว ม.4 ต.ทุ�งไชย - บ�านหนองเหล็ก ม.8, ม.9ต.ก�านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ390 ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนสูง ม.7 ต.แขม - บ�านสวาย ม.9 ต.ผือใหญ� อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านโนนสูง ม.7 ต.แขม - บ�านสวาย ม.9 ต.ผือใหญ� อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 9,360,000 บ�านโนนสูง ม.7 ต.แขม - บ�านสวาย ม.9ต.ผือใหญ� อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ391 ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแมว ม.4 ต.แขม - บ�านหนองเหล็ก ม.7 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านหนองแมว ม.4 ต.แขม - บ�านหนองเหล็ก ม.7 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 137,800,000  บ�านหนองแมว ม.4 ต.แขม - บ�านหนองเหล็ก ม.7 ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ392 ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเหงี่ยง ม.10 ต.แขม - บ�านหนองโปร�ง ม.1 ต.โคกหล�าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซ�อมสร�างผิวทาง Asphaltic concrete เชื่อมระหว�างตําบลสายทาง บ�านเหงี่ยง ม.10 ต.แขม - บ�านหนองโปร�ง ม.1 ต.โคกหล�าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 10,114,000 บ�านเหงี่ยง ม.10 ต.แขม - บ�านหนองโปร�ง ม.1 ต.โคกหล�าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ
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1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 พัฒนาพื้นที่สร�างสรรค+ (ลานออดหลอด) ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาพื้นที่สร�างสรรค+ (ลานออดหลอด) ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 4,430,000       (ลานออดหลอด) ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ2 ปรับปรุงสวนสาธารณะกุดหวาย เพื่อการท�องเที่ยว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงสวนสาธารณะกุดหวาย เพื่อการท�องเที่ยว อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 48,071,600    สวนสาธารณะกุดหวาย อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน แยกนาเจริญ -ช�องสะงํา  ระหว�าง กม.16+300 - 20+775 (เปjนตอนๆ) บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน แยกนาเจริญ -ช�องสะงํา  ระหว�าง กม.16+300 - 20+775 (เปjนตอนๆ) 9,990,000      ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน แยกนาเจริญ -ช�องสะงํา  ระหว�าง กม.16+300 - 20+775 (เปjนตอนๆ)  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 14 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน แยกนาเจริญ - ช�องสะงํา  ระหว�าง 49+800 - 51+400 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน แยกนาเจริญ - ช�องสะงํา  ระหว�าง 49+800 - 51+400 16,500,000    ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน แยกนาเจริญ - ช�องสะงํา  ระหว�าง 49+800 - 51+400  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 1บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลิศโครงการจังหวัด โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 02
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1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลิศโครงการจังหวัด โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 025 ติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�างทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนบ�านด�าน-เมืองน�อย ระหว�าง กม.43+450-45+850 ติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�างทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนบ�านด�าน-เมืองน�อย ระหว�าง กม.43+450-45+850 4,695,000      ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนบ�านด�าน-เมืองน�อย ระหว�าง กม.43+450-45+850  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 16 ติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�างทางหลวงหมายเลข 2083 หัวช�าง-สะเดา ระหว�าง กม.21+280-22+990 ติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�างทางหลวงหมายเลข 2083 หัวช�าง-สะเดา ระหว�าง กม.21+280-22+990 4,928,000      ทางหลวงหมายเลข 2083 หัวช�าง-สะเดา ระหว�าง กม.21+280-22+990  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 17 ซ�อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2236  ตอนสําโรงเกีรยติ - ช�องพระพลัย ซ�อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2236  ตอนสําโรงเกีรยติ - ช�องพระพลัย 15,000,000    ทางหลวงหมายเลข 2236  ตอนสําโรงเกีรยติ - ช�องพระพลัย  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 28 ปรับปรุงไหล�ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127  ตอน ศิวาลัย-สําโรงเกียรติ ปรับปรุงไหล�ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127  ตอน ศิวาลัย-สําโรงเกียรติ 20,000,000    ทางหลวงหมายเลข 2127  ตอน ศิวาลัย-สําโรงเกียรติ  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 29 งานติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอนกันทราลักษ+-กันทรารมย+ งานติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอนกันทราลักษ+-กันทรารมย+ 4,000,000      ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอนกันทราลักษ+-กันทรารมย+  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 210 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 24 เพื่อประชาชนอุ�นใจในการเดินทางการท�องเที่ยวเติบโตจังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 24 เพื่อประชาชนอุ�นใจในการเดินทางการท�องเที่ยวเติบโตจังหวัดศรีสะเกษ 17,000,000    ทางหลวงหมายเลข 24  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2
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1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลิศโครงการจังหวัด โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0211 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 221 เพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยววิถีชุมชนและการขนส�งเชิงพาณิชย+ จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 221 เพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยววิถีชุมชนและการขนส�งเชิงพาณิชย+ จังหวัดศรีสะเกษ 15,000,000    ทางหลวงหมายเลข 221  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 212 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 220 เพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยววิถีชุมชน และการขนส�งสินค�าเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 220 เพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยววิถีชุมชน และการขนส�งสินค�าเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ 16,000,000    ทางหลวงหมายเลข 220  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 213 ปรับปรุงถนนทางหลวง 226 เพื่อสนับสนุนการขนส�งเชิงพาณิชย+และประชาชนเดินทางปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงถนนทางหลวง 226 เพื่อสนับสนุนการขนส�งเชิงพาณิชย+และประชาชนเดินทางปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ 18,000,000    ทางหลวง 226  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 214 ปรับปรุงซ�อมแซมบ�านพักนักท�องเที่ยว ศูนย+บริการนักท�องเที่ยวและปรับปรุงซ�อมแซมห�องน้ํา-ห�องสุขา บริเวณเนินนับดาว ของอุทยานแห�งชาติเขาพระวิหาร ปรับปรุงซ�อมแซมบ�านพักนักท�องเที่ยว ศูนย+บริการนักท�องเที่ยวและปรับปรุงซ�อมแซมห�องน้ํา-ห�องสุขา บริเวณเนินนับดาว ของอุทยานแห�งชาติเขาพระวิหาร 1,977,000      บริเวณเนินนับดาว ของอุทยานแห�งชาติเขาพระวิหาร  อุทยานแห�งชาติเขาพระวิหาร
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2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค8าและบริการด8านการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 พัฒนาเยาวชนเพื่อสืบสานสินทรัพย+ทางวัฒนธรรม  ภูมิป�ญญาท�องถิ่น และส�งเสริมการท�องเที่ยชุมชน พัฒนาเยาวชนเพื่อสืบสานสินทรัพย+ทางวัฒนธรรม  ภูมิป�ญญาท�องถิ่น และส�งเสริมการท�องเที่ยชุมชน 2,057,700 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ2 ยกระดับบุคลากรด�านการท�องเที่ยวชุมชนไปสู�การเปjนชุมชนการท�องเที่ยวเชิงคุณภาพ รองรับการท�องเที่ยวตามวิถีใหม� (New Mormal) ยกระดับบุคลากรด�านการท�องเที่ยวชุมชนไปสู�การเปjนชุมชนการท�องเที่ยวเชิงคุณภาพ รองรับการท�องเที่ยวตามวิถีใหม� (New Mormal) 974,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ3 เตรียมความพร�อมด�านความปลอดภัยเพื่อรองรับการท�องเที่ยวทางน้ํา เตรียมความพร�อมด�านความปลอดภัยเพื่อรองรับการท�องเที่ยวทางน้ํา 318,500 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ4 การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ 745,600 จังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานพัฒนาฝHมือแรงงานศรีสะเกษ5 Road Show OTOP ศรีสะเกษ Road Show OTOP ศรีสะเกษ 7,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ6 พัฒนาผ�าทอมือย�อมสีธรรมชาติอัตลักษณ+ศรีสะเกษ พัฒนาผ�าทอมือย�อมสีธรรมชาติอัตลักษณ+ศรีสะเกษ 5,330,000 จังหวัดศรีสะเกษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ7 ส�งเสริมและพัฒนาชุมชนบึงบูรพ+ ท�องเที่ยงเชิงสร�างสรรค+ "บึงบูรณ+เมืองงามฮิมฝ�Iงห�วย" ส�งเสริมและพัฒนาชุมชนบึงบูรพ+ ท�องเที่ยงเชิงสร�างสรรค+ "บึงบูรณ+เมืองงามฮิมฝ�Iงห�วย" 1,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลศโครงการจังหวัด โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 02
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3.โครงการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยวตามอารยธรรมอีสานใต8ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ตามรอยเส�นทางอารยธรรมอีสาน ตามรอยเส�นทางอารยธรรมอีสาน 2,500,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ2 ถนนสายธรรมะ คีตะ ศิลป� ถิ่นดงลําดวน ถนนสายธรรมะ คีตะ ศิลป� ถิ่นดงลําดวน 1,500,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ3 ส�งเสริมการท�องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด ส�งเสริมการท�องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด 2,900,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลิศโครงการจังหวัด โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 02
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4.โครงการส�งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ส�งเสริมกีฬาสู�ความเปjนเลิศ ส�งเสริมกีฬาสู�ความเปjนเลิศ 6,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การกีฬาแห�งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ2 การแข�งขันวอลเลย+บอลประชาชน ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห�งประเทศไทย การแข�งขันวอลเลย+บอลประชาชน ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห�งประเทศไทย 2,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ การกีฬาแห�งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ3 การแข�งขันวอลเลย+บอลลีกจังหวัดศรีสะเกษ การแข�งขันวอลเลย+บอลลีกจังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ การกีฬาแห�งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ4 ส�งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการท�องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ส�งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการท�องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 2,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ การกีฬาแห�งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ5 การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติเพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยว การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติเพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยว 2,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ การกีฬาแห�งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลศโครงการจังหวัด โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 02
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1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ก�อสร�างหาดทรายเทียม บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างหาดทรายเทียม บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 3,000,000 บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอภูสิงห+2 ปรับปรุงภูมิทัศน+บริเวณสระประปาเทศบาลตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงภูมิทัศน+บริเวณสระประปาเทศบาลตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 54,000,000 บริเวณสระประปาเทศบาลตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3 พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวปราสาททามจาน ตําบลสมอ อําเภอปรางค+กู�  จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวปราสาททามจาน ตําบลสมอ อําเภอปรางค+กู�  จังหวัดศรีสะเกษ 18,000,000 ปราสาททามจาน ตําบลสมอ อําเภอปรางค+กู�  จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4 ปรับปรุงภูมิทัศน+จุดชมวิว (SKYWALK) พญากูปรี ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงภูมิทัศน+จุดชมวิว (SKYWALK) พญากูปรี ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 300,000,000 จุดชมวิว (SKYWALK) พญากูปรี ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ5 ปรับปรุงภูมิทัศน+และงานระบายน้ําเทศบาลตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงภูมิทัศน+และงานระบายน้ําเทศบาลตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 140,000,000 เทศบาลตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลศโครงการกระทรวง กรม โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 02
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1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลศโครงการกระทรวง กรม โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 026 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ+ - แยกนาเจริญ  ระหว�าง กม.3+600 - 6+050 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ+ - แยกนาเจริญ  ระหว�าง กม.3+600 - 6+050 11,000,000 ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ+ - แยกนาเจริญ  ระหว�าง กม.3+600 - 6+050  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 27 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ+ - แยกนาเจริญ  ระหว�าง กม.6+200 - 10+710 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ+ - แยกนาเจริญ  ระหว�าง กม.6+200 - 10+710 20,000,000 ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอน ขุขันธ+ - แยกนาเจริญ  ระหว�าง กม.6+200 - 10+710  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 28 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ  ระหว�าง กม.23+325 - 69+270 (เปjนตอนๆ) บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ  ระหว�าง กม.23+325 - 69+270 (เปjนตอนๆ) 11,000,000 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ  ระหว�าง กม.23+325 - 69+270 (เปjนตอนๆ)  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2



135

1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลศโครงการกระทรวง กรม โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 029 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ  ระหว�าง กม.51+500 - 55+400 (เปjนตอนๆ) บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ  ระหว�าง กม.51+500 - 55+400 (เปjนตอนๆ) 11,000,000 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ  ระหว�าง กม.51+500 - 55+400 (เปjนตอนๆ)  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 210 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2167 ตอน ตรางสวาย - ท�าด�าน  ระหว�าง กม.8+800 - 33+300 (เปjนตอนๆ) บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2167 ตอน ตรางสวาย - ท�าด�าน  ระหว�าง กม.8+800 - 33+300 (เปjนตอนๆ) 14,000,000 ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอน ตรางสวาย - ท�าด�าน  ระหว�าง กม.8+800 - 33+300 (เปjนตอนๆ)  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 211 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - ส�มปEอยน�อย  ระหว�าง กม.46+675 - 50+000 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - ส�มปEอยน�อย  ระหว�าง กม.46+675 - 50+000 15,000,000 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - ส�มปEอยน�อย  ระหว�าง กม.46+675 - 50+000  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2
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1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลศโครงการกระทรวง กรม โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0212 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - ส�มปEอยน�อย  ระหว�าง กม.50+000 - 53+400 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - ส�มปEอยน�อย  ระหว�าง กม.50+000 - 53+400 15,000,000 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - ส�มปEอยน�อย  ระหว�าง กม.50+000 - 53+400  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 213 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - ส�มปEอยน�อย  ระหว�าง กม.53+400 - 57+000 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - ส�มปEอยน�อย  ระหว�าง กม.53+400 - 57+000 16,000,000 ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู - ส�มปEอยน�อย  ระหว�าง กม.53+400 - 57+000  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 214 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสํานัก - ดอนไม�งาม  ระหว�าง กม.7+525 - 10+500 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสํานัก - ดอนไม�งาม  ระหว�าง กม.7+525 - 10+500 13,000,000 ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสํานัก - ดอนไม�งาม  ระหว�าง กม.7+525 - 10+500  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2
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1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลศโครงการกระทรวง กรม โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0215 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ�านด�าน - เมืองน�อย  ระหว�าง กม.85+800 - 88+450 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ�านด�าน - เมืองน�อย  ระหว�าง กม.85+800 - 88+450 12,000,000 บูรณะทางผิวแอสฟ�ลต+ ในทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ�านด�าน - เมืองน�อย  ระหว�าง กม.85+800 - 88+450  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 216 เร�งรัดก�อสร�างถนนวงแหวนด�านทิศเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง14.124 กิโลเมตร เร�งรัดก�อสร�างถนนวงแหวนด�านทิศเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง14.124 กิโลเมตร 1,900,000,000 เร�งรัดก�อสร�างถนนวงแหวนด�านทิศเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง14.124 กิโลเมตร  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2
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1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลศโครงการกระทรวง กรม โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0217 เพิ่มศักยภาพการเดินทางบนทางหลวงสายหลักเขาพระวิหาร ทางหลวงหมายเลข 221 แบ�งเปjน 3 ตอน คือ(1)ศรีสะเกษ-พยุห+(2)พยุห+-ศรีรัตนะ(3)ศรีรัตนะ-สี่แยกการช�าง เพิ่มศักยภาพการเดินทางบนทางหลวงสายหลักเขาพระวิหาร ทางหลวงหมายเลข 221 แบ�งเปjน 3 ตอน คือ(1)ศรีสะเกษ-พยุห+(2)พยุห+-ศรีรัตนะ(3)ศรีรัตนะ-สี่แยกการช�าง 1,700,000,000 เพิ่มศักยภาพการเดินทางบนทางหลวงสายหลักเขาพระวิหาร ทางหลวงหมายเลข 221 แบ�งเปjน 3 ตอน คือ(1)ศรีสะเกษ-พยุห+(2)พยุห+-ศรีรัตนะ(3)ศรีรัตนะ-สี่แยกการช�าง  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 218 ก�อสร�างเพิ่มเส�นทางถนนจราจรทางหลวงหมายเลข 220 ศรีสะเกษ-ขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ ช�วงที่ 2 อําเภอวังหิน-อําเภอขุขันธ+ ก�อสร�างเพิ่มเส�นทางถนนจราจรทางหลวงหมายเลข 220 ศรีสะเกษ-ขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ ช�วงที่ 2 อําเภอวังหิน-อําเภอขุขันธ+ 1,000,000,000 ก�อสร�างเพิ่มเส�นทางถนนจราจรทางหลวงหมายเลข 220 ศรีสะเกษ-ขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ ช�วงที่ 2 อําเภอวังหิน-อําเภอขุขันธ+  แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2
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1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลศโครงการกระทรวง กรม โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0219 ก�อสร�างศูนย+บริการนักท�องเที่ยวเขตอารยธรรมอิสานใต� : ศูนย+บริการนักท�องเที่ยวทางเข�าด�านช�องสะงํา (สี่แยกนาเจริญ) อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างศูนย+บริการนักท�องเที่ยวเขตอารยธรรมอิสานใต� : ศูนย+บริการนักท�องเที่ยวทางเข�าด�านช�องสะงํา (สี่แยกนาเจริญ) อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ 20,000,000 ทางเข�าด�านช�องสะงํา (สี่แยกนาเจริญ) อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ+
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1.โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท�องเที่ยวลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 จัดทําแพล�องห�วยสําราญ บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ จัดทําแพล�องห�วยสําราญ บ�านแซรไปรใต� ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 5,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนาบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส�งเสริมขีดความสามารถด8านการท�องเที่ยวและกีฬาสู�ความเป@นเลศโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่นโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 เมืองปลอดภัย/เสริมสร�างศักยภาพชุมชนด�านการป>องกันและลดอุบัติเหตุ มืองปลอดภัย/เสริมสร�างศักยภาพชุมชนด�านการป>องกันและลดอุบัติเหตุ 1,071,000 จังหวัดศรีสะเกษ สนง.ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ2 การเสริมสร�างศักยภาพชุมชนด�านการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเสริมสร�างศักยภาพชุมชนด�านการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย 300,000 จังหวัดศรีสะเกษ สนง.ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3 สานสองวัย ครอบครัวอุ�นไอด�วยรัก สานสองวัย ครอบครัวอุ�นไอด�วยรัก 2,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย+จังหวัดศรีสะเกษ4 ส�งเสริมเครือข�ายชุมชนต�นแบบพหุมิติทางความมั่นคงอาหาร การท�องเที่ยว และเศรษฐกิจ ภายใต�การน�อมนําศาสตร+พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ ส�งเสริมเครือข�ายชุมชนต�นแบบพหุมิติทางความมั่นคงอาหาร การท�องเที่ยว และเศรษฐกิจ ภายใต�การน�อมนําศาสตร+พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ 5,138,000 จังหวัดศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ5 เพิ่มทักษะด�านอาชีพแก�นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม�ได�เรียนต�อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพิ่มทักษะด�านอาชีพแก�นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม�ได�เรียนต�อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 1,343,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานพัฒนาฝHมือแรงงานศรีสะเกษ6 รณรงค+ป>องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และการบําบัดผู�ติดยาเสพติดทุกคนประเภท ปH 2565 รณรงค+ป>องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และการบําบัดผู�ติดยาเสพติดทุกคนประเภท ปH 2565 3,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู� สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของจังหวัด1.โครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัยโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู� สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของจังหวัด1.โครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัยโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 027 พัฒนาระบบบริการหน�วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปH 2565 พัฒนาระบบบริการหน�วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปH 2565 1,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ8 ป>องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม�ตับและมะเร็งท�อน้ําดี จังหวัดศรีสะเกษ ปH 2565 ป>องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม�ตับและมะเร็งท�อน้ําดี จังหวัดศรีสะเกษ ปH 2565 1,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ9 การส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เพื่อเพิ่มระดับสติป�ญญา ในศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดศรีสะเกษ ปH 2565 การส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็ก เพื่อเพิ่มระดับสติป�ญญา ในศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดศรีสะเกษ ปH 2565 929,100 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ10 การจัดโปรแกรมป>องกันภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล�มในชมรมผู�สูงอายุ และโรงเรียนผู�สูงอายุฃ การจัดโปรแกรมป>องกันภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล�มในชมรมผู�สูงอายุ และโรงเรียนผู�สูงอายุฃ 1,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ11 11.พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อส�งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 11.พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อส�งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 1,282,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.แรงงงานจังหวัดศรีสะเกษ12 งานติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนภูเงิน - แยกการช�างเชิงบันไดเขาพระวิหาร งานติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนภูเงิน - แยกการช�างเชิงบันไดเขาพระวิหาร 4,000,000 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนภูเงิน - แยกการช�างเชิงบันไดเขาพระวิหาร  แขวงทางหลวง  ศรีสะเกษ ที่ 2
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู� สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของจังหวัด1.โครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัยโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0213 งานติดตั้งราวกันอันตราย  ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช�าง - แยกการช�าง-นากระแซง งานติดตั้งราวกันอันตราย  ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช�าง - แยกการช�าง-นากระแซง 4,000,000 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช�าง - แยกการช�าง-นากระแซง  แขวงทางหลวง  ศรีสะเกษ ที่ 214 งานติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช�าง - แยกการช�าง-นากระแซง งานติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช�าง - แยกการช�าง-นากระแซง 4,000,000 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช�าง - แยกการช�าง-นากระแซง  แขวงทางหลวง  ศรีสะเกษ ที่ 215 งานติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ�านภูมิซอล -บ�านด�าน งานติดตั้งไฟฟ>าแสงสว�าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ�านภูมิซอล -บ�านด�าน 3,200,000 ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ�านภูมิซอล -บ�านด�าน  แขวงทางหลวง  ศรีสะเกษ ที่ 216 งานก�อสร�างจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช�าง-แยกการช�าง กม.301+550 งานก�อสร�างจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช�าง-แยกการช�าง กม.301+550 5,000,000  ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช�าง-แยกการช�าง กม.301+550  แขวงทางหลวง  ศรีสะเกษ ที่ 217 งานก�อสร�างจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช�าง-นากระแชง กม.326+542 งานก�อสร�างจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช�าง-นากระแชง กม.326+542 25,000,000  ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช�าง-นากระแชง กม.326+542  แขวงทางหลวง  ศรีสะเกษ ที่ 2
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู� สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของจังหวัด1.โครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัยโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0218 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2168-บ�านผักขะ  อําเภอกันทรารมย+,ยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2168-บ�านผักขะ  อําเภอกันทรารมย+,ยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 3,800,000  แยกทางหลวงหมายเลข 2168-บ�านผักขะ  อําเภอกันทรารมย+,ยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ19 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -บ�านเขิน อําเภอกันทรลักษ+,เบญจลักษ+,น้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -บ�านเขิน อําเภอกันทรลักษ+,เบญจลักษ+,น้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 3,800,000 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 24 -บ�านเขิน อําเภอกันทรลักษ+,เบญจลักษ+,น้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ20 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บ�านโศกขามป>อม  อําเภอเบญจลักษ+ ,กันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บ�านโศกขามป>อม  อําเภอเบญจลักษ+ ,กันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ 3,800,000 แยกทางหลวงหมายเลข 24-บ�านโศกขามป>อม  อําเภอเบญจลักษ+ ,กันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู� สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของจังหวัด1.โครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัยโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0221 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2157-บ�านละลม อําเภอภูสิงห+  จังหวัดศรีสะเกษ ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2157-บ�านละลม อําเภอภูสิงห+  จังหวัดศรีสะเกษ 3,800,000 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2157-บ�านละลม อําเภอภูสิงห+  จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ22 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2201-บ�านบ�อ  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2201-บ�านบ�อ  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ 3,800,000 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2201-บ�านบ�อ  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู� สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของจังหวัด1.โครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัยโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0223 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2200-บ�านกําแพง อําเภอปรางค+กู�,อุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2200-บ�านกําแพง อําเภอปรางค+กู�,อุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 3,800,000 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2200-บ�านกําแพง อําเภอปรางค+กู�,อุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ24 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก. 016 ถนนเชิงลาดสะพานข�ามห�วยสําราญ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก. 016 ถนนเชิงลาดสะพานข�ามห�วยสําราญ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 1,900,000  ศก. 016 ถนนเชิงลาดสะพานข�ามห�วยสําราญ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ25 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2373-ศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2373-ศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1,900,000 ศก.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 2373-ศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู� สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของจังหวัด1.โครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัยโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0226 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2349-บ�านเก็บงาน�อย  อําเภอบึงบูรพ+,โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2349-บ�านเก็บงาน�อย  อําเภอบึงบูรพ+,โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 1,900,000 ศก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2349-บ�านเก็บงาน�อย  อําเภอบึงบูรพ+,โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ27 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2086-บ�านโจดม�วง อําเภอราษีไศล,อําเภอศิลาลาด ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2086-บ�านโจดม�วง อําเภอราษีไศล,อําเภอศิลาลาด 1,900,000 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2086-บ�านโจดม�วง อําเภอราษีไศล,อําเภอศิลาลาด  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ28 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2168 บ�านด�าน อําเภอราษีไศล ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2168 บ�านด�าน อําเภอราษีไศล 1,900,000  แยกทางหลวงหมายเลข 2168 บ�านด�าน อําเภอราษีไศล  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ29 ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.5057 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 บ�านหาด-บ�านทับขอน ไฟฟ>าส�องสว�างและไฟสัญญาณจราจร ศก.5057 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 บ�านหาด-บ�านทับขอน 1,900,000 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 บ�านหาด-บ�านทับขอน  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู� สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของจังหวัด1.โครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัยโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565แบบ ผด 0230 บูรณะทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 226-บ�านตําแย อําเภออุทุมพรพสัย จ.ศรีสะเกษ บูรณะทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 226-บ�านตําแย อําเภออุทุมพรพสัย จ.ศรีสะเกษ 20,000,000 ทางหลวงหมายเลข 226-บ�านตําแย อําเภออุทุมพรพสัย จ.ศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ศูนย+เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน ดําเนินการจัดทําศูนย+เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน 886,500 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.เกษตรและสหกรณ+จังหวัดศรีสะเกษ2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนรายได�เฉลี่ยต่ํากว�าเกณฑ+ จปฐ. ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนรายได�เฉลี่ยต่ํากว�าเกณฑ+ จปฐ. ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6,079,800 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด3 ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีตทับทิมสยาม 06 อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีตทับทิมสยาม 06 อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ 9,900,000 อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ4 ซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีตทับทิมสยาม 07 อําเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการซ�อมสร�างผิวทางแอสฟ�ลติกคอนกรีตทับทิมสยาม 07 อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9,900,000 อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการจังหวัด2.โครงการขยายผลการดํานินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 17,460,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการจังหวัด3.โครงการขยายผลการดํานินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข�ายทางด�านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ+ ฟm�นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข�ายทางด�านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ+ ฟm�นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี 420,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     ศรีสะเกษ2 สร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม สร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม 90,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด    ศรีสะเกษ3 พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค+ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค+ 113,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     ศรีสะเกษ4 จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ๕ ธันวาคม จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ๕ ธันวาคม 30,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     ศรีสะเกษโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 025 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม 30,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด    ศรีสะเกษ6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว มหาวชิราลงกรณ ๒๘ กรกฎาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว มหาวชิราลงกรณ ๒๘ กรกฎาคม 35,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     ศรีสะเกษ7 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน 30,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ8 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ�าฟ>าจุฬาภรณ+วลัยลักษณ+ ๔ กรกฎาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ�าฟ>าจุฬาภรณ+วลัยลักษณ+ ๔ กรกฎาคม 30,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 029 จัดงานสัปดาห+ส�งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จัดงานสัปดาห+ส�งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 45,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ10 จัดงานสัปดาห+ส�งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จัดงานสัปดาห+ส�งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 65,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ11 จัดงานสัปดาห+ส�งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข�าพรรษา จัดงานสัปดาห+ส�งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข�าพรรษา 45,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     ศรีสะเกษ12 บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร�อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร�อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 375,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด     ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 0213 ศูนย+ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย+ ศูนย+ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย+ 4,312,200 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ14 คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 194,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ15 ลานธรรม ลานวิถีไทย ลานธรรม ลานวิถีไทย 370,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ16 ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด�วยพลังบวร ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด�วยพลังบวร 820,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด    ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 0217 ค�ายเยาวชนสมานฉันท+ ค�ายเยาวชนสมานฉันท+ 50,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ18 สร�างคนดีสู�สังคม : ค�ายคุณธรรมสําหรับเยาวชน สร�างคนดีสู�สังคม : ค�ายคุณธรรมสําหรับเยาวชน 50,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ19 ยกย�องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด�นทางวัฒนธรรมด�านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ�าน ยกย�องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด�นทางวัฒนธรรมด�านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ�าน 10,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ20 โครงการวันอนุรักษ+มรดกไทย โครงการวันอนุรักษ+มรดกไทย 20,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 0221 ก�อสร�างระบบประปารอบรับการรับโอนกิจการประปา อําเภอเมืองจันทร+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างระบบประปารอบรับการรับโอนกิจการประปา อําเภอเมืองจันทร+ จังหวัดศรีสะเกษ 90,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ประปาส�วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ22 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 2 บ�านหนองกิโล หมู� 9 บ�านปากช�อง ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 2 บ�านหนองกิโล หมู� 9 บ�านปากช�อง ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1,204,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ23 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 4 บ�านสะเดา ตําบลหนองไผ� อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 4 บ�านสะเดา ตําบลหนองไผ� อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1,169,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ24 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 5 บ�านโนน ตําบลโพนค�อ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 5 บ�านโนน ตําบลโพนค�อ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1,505,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขา       ศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 0225 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 6 บ�านหนองยาง ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 6 บ�านหนองยาง ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1,958,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขา       ศรีสะเกษ26 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 1 บ�านยาง ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 1 บ�านยาง ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,318,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขา       ศรีสะเกษ27 27.งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 2 หมู� 9 หมู� 11 บ�านโนนสัง (บริเวณโรงเรียนบ�านโนนสังถึงทางรถไฟ) ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 27.งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 2 หมู� 9 หมู� 11 บ�านโนนสัง (บริเวณโรงเรียนบ�านโนนสังถึงทางรถไฟ) ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 725,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ28 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 3 บ�านมะกรูด หมู� 5 บ�านหนองอีก�วง หมู� 6 บ�านหนองทามใหญ� ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 3 บ�านมะกรูด หมู� 5 บ�านหนองอีก�วง หมู� 6 บ�านหนองทามใหญ� ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 3,200,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ



158

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 0229 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 2 หมู� 12 บ�านหนองกก ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 2 หมู� 12 บ�านหนองกก ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 2,611,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ30 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 4 บ�านหนองสาด ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 4 บ�านหนองสาด ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2,964,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ31 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 1 บ�านโพธิ์ หมู� 2 บ�านโนนจาน หมู�3 บ�านอิลอก ตําบลโพธิ์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 1 บ�านโพธิ์ หมู� 2 บ�านโนนจาน หมู�3 บ�านอิลอก ตําบลโพธิ์ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 3,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ32 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 8 บ�านโนนแดง ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 8 บ�านโนนแดง ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,200,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 0233 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา ตําบลบึงบูรพ+ ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา ตําบลบึงบูรพ+ ตําบลเปJาะ อําเภอบึงบูรพ+ จังหวัดศรีสะเกษ 5,070,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ34 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา ซอย7 ซอย 9 หมู� 2 บ�านง�อ ตําบลน้ําค้ํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา ซอย 7 ซอย 9 หมู� 2 บ�านง�อ ตําบลน้ําค้ํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1,200,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ35 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ําหมู� 2 หมู� 13 บ�านพะวร ตําบลจานแสนไชย อําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ําหมู� 2 หมู� 13 บ�านพะวร ตําบลจานแสนไชย อําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 22,950,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ36 งานก�อสร�างระบบผลิตน้ําประปา หน�วยบริการห�วยทับทันพร�อมก�อสร�างระบบสูบส�งและสถานีจ�ายน้ําประปาให�บริการประชาชนในพื้นที่ อําเภอเมืองจันทร+ จังหวัดศรีสะเกษ งานก�อสร�างระบบผลิตน้ําประปา หน�วยบริการห�วยทับทันพร�อมก�อสร�างระบบสูบส�งและสถานีจ�ายน้ําประปาให�บริการประชาชนในพื้นที่ อําเภอเมืองจันทร+ จังหวัดศรีสะเกษ 90,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 0237 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ําหมู�3 หมู� 4 หมู� 22 บ�านบักดอง ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ําหมู� 3 หมู� 4 หมู� 22 บ�านบักดอง ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2,229,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ38 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 3 บ�านประทาย ตําบลทุงใหญ� อําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 3 บ�านประทาย ตําบลทุงใหญ� อําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ 2,013,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ39 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา ชุมชนศิริพัฒนา หมู� 5 ตําบลน้ําอ�อม อําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา ชุมชนศิริพัฒนา หมู� 5 ตําบลน้ําอ�อม อําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ 451,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ40 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา ชุมชนหนองหญ�าลาด หมู� 2 หมู� 11 บ�านห�วยพอก ตําบลหนองหญ�าลาด อําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา ชุมชนหนองหญ�าลาด หมู� 2 หมู� 11 บ�านห�วยพอก ตําบลหนองหญ�าลาด อําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ 309,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 0241 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข+ ตําบลโพธิ์กระสังข+ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข+ ตําบลโพธิ์กระสังข+ อําเภอขุนหาญ จังหวัด    ศรีสะเกษ 28,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ42 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ําหมู� 1 บ�านแทรง หมู� 11 บ�านแทรงเหนือ หมู�10 บ�านหนองกsอก ตําบลห�วยสําราญ อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ําหมู� 1 บ�านแทรง หมู� 11 บ�านแทรงเหนือ หมู�10 บ�านหนองกsอก ตําบลห�วยสําราญ อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ 3,400,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ43 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 12 บ�านสะอาง ตําบลห�วยเหนือ อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 12 บ�านสะอาง ตําบลห�วยเหนือ อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ 2,100,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ44 งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 6 บ�านโนนดั่ง ตําบลหนองแก�ว อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะที่ 2) งานวางท�อขยายเขตจําหน�ายน้ํา หมู� 6 บ�านโนนดั่ง ตําบลหนองแก�ว อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะที่ 2) 3,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ



162

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรมโครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 0245 แก�ไขป�ญหาความเดือดร�อนของประชาชนและสงเคราะห+ ผู�ยากไร�และผู�ด�อยโอกาสในสังคม แก�ไขป�ญหาความเดือดร�อนของประชาชนและสงเคราะห+ ผู�ยากไร�และผู�ด�อยโอกาสในสังคม 200,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย46 การบริหารจัดการงานสภาวัฒนธรรม การบริหารจัดการงานสภาวัฒนธรรม 620,500 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ชุมชนคุณธรรมน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 246,900 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ2 การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร+และวีดิทัศน+ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร+และวีดิทัศน+ พ.ศ. ๒๕๕๒ 90,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ3 อํานวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย+อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน อําเภอยางชุมน�อย อํานวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย+อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน อําเภอยางชุมน�อย 27,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย4 จัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการปกป>องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย+และสถาบันหลักของชาติ ดําเนินการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการปกป>องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย+และสถาบันหลักของชาติ 150,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อยโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรม2.โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการของกระทรวง กรม2.โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผด 025 ขับเคลื่อนขยายผลผลศูนย+เรียนรู�โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอ ดําเนินการขับเคลื่อนขยายผลผลศูนย+เรียนรู�โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอ 100,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ก�อสร�างประปาบาดาลขนาดใหญ� บ�านโคกเจริญ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างประปาบาดาลขนาดใหญ� บ�านโคกเจริญ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 3,069,000 บ�านโคกเจริญ ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตึ๊กชู2 ก�อสร�างประปาบาดาลขนาดใหญ� บ�านโคกทะลอก ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างประปาบาดาลขนาดใหญ� บ�านโคกทะลอก ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 3,069,000 บ�านโคกทะลอก ตําบลห�วยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตึ๊กชู3 ก�อสร�างระบบประปาขนาดใหญ� บ�านแซร+ไปร ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างระบบประปาขนาดใหญ� บ�านแซร+ไปร ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 4,000,000 บ�านแซร+ไปร ตําบลไพรพัฒนาอําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนา4 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพร�อมติดตั้ง บ�านคําเมย หมู�ที่ 5 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพร�อมติดตั้ง บ�านคําเมย หมู�ที่ 5 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านคําเมย หมู�ที่ 5 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ดูน5 ก�อสร�างรั้วด�านหน�าโรงเรียนและป>ายชื่อโรงเรียนบ�านพนมชัย ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างรั้วด�านหน�าโรงเรียนและป>ายชื่อโรงเรียนบ�านพนมชัย ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 โรงเรียนบ�านพนมชัย ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตามอญโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน�าอยู�สู�คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการส�งเสริมสังคมน�าอยู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช�วงวัย แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ส�งเสริมโรงอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย+ (แบบ พพ.1) ขนาด 6 x 8 เมตร จํานวน 2 แห�ง ดําเนินการส�งเสริมโรงอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย+ (แบบ พพ.1) ขนาด 6 x 8 เมตร จํานวน 2 แห�ง 700,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2 การส�งเสริมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวจังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการส�งเสริมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวจังหวัดศรีสะเกษ 1,520,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย+ปEาไม�ศรีสะเกษ3 การบริหารจัดการจังหวัดสะอาด แบบบูรณาการ ดําเนินการบริหารจัดการจังหวัดสะอาด แบบบูรณาการ 1,500,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการจังหวัด1. โครงการส�งเสริมการอนุรักษ3 ฟMNนฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยพอก โรงพยาบาลกันทรลักษ+ ดําเนินการก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยพอก โรงพยาบาลกันทรลักษ+ 25,590,000 โรงพยาบาลกันทรลักษ+ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ2 การพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน+ อนุรักษ+แหล�งน้ําสาธารณะ (หนองคณะ) วิถีชุมชนยั่งยืน ดําเนินการพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน+ อนุรักษ+แหล�งน้ําสาธารณะ (หนองคณะ) วิถีชุมชนยั่งยืน 27,800,000 หนองคณะ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3 แก�มลิงบ�านตามอญ หมู�ที่ 8 ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการจัดทําแก�มลิงบ�านตามอญ หมู�ที่ 8 ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,121,800 บ�านตามอญ หมู�ที่ 8 ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศรีสะเกษ4 พัฒนาและฟm�นฟูแหล�งน้ําสาธารณะตําบลบักดอง พร�อมอาคารประกอบ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการพัฒนาและฟm�นฟูแหล�งน้ําสาธารณะตําบลบักดอง พร�อมอาคารประกอบ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการจังหวัด2.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการจังหวัด2.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 025 แก�มลิงบ�านพะเนา ตําบลปราสาท อําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พร�อมอาคารประกอบ ดําเนินการก�อสร�างแก�มลิงบ�านพะเนา ตําบลปราสาท อําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พร�อมอาคารประกอบ 17,000,000 บ�านพะเนา ตําบลปราสาท อําเภอห�วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ6 แก�มลิงฮ�องบุญมี  พร�อมอาคารประกอบ  ตําบลทุ�งไชย  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างแก�มลิงฮ�องบุญมี  พร�อมอาคารประกอบ  ตําบลทุ�งไชย  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 6,426,000 ฮ�องบุญมี ตําบลทุ�งไชย  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ7 ขุดลอกแหล�งน้ําบ�านเมืองแคนหมู�ที่ 1  ตําบลเมืองแคน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการขุดลอกแหล�งน้ําบ�านเมืองแคนหมู�ที่ 1  ตําบลเมืองแคน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านเมืองแคนหมู�ที่ 1  ตําบลเมืองแคน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ8 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ�างเก็บน้ําบ�านหนองหว�า พร�อมอาคารประกอบ ตําบลภูผาหมอก  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ�างเก็บน้ําบ�านหนองหว�า พร�อมอาคารประกอบ ตําบลภูผาหมอกอําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ 15,000,000 บ�านหนองหว�า ตําบลภูผาหมอก  อําเภอกันทรลักษ+   จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ9 แก�มลิงห�องร�องเรือ พร�อมอาคารประกอบ ตําบลทุ�งสว�าง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างแก�มลิงห�องร�องเรือ พร�อมอาคารประกอบ ตําบลทุ�งสว�าง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 9,750,000 ห�องร�องเรือ ตําบลทุ�งสว�าง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ



169

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการจังหวัด2.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 0210 แก�มลิงวังมล พร�อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม�น�อยกว�า 344,410 ลบ.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตําบลตาโกน  อําเภอเมืองจันทร+  จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างแก�มลิงวังมล พร�อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม�น�อยกว�า 344,410 ลบ.ม.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตําบลตาโกน  อําเภอเมืองจันทร+  จังหวัดศรีสะเกษ 25,000,000 วังมล ตําบลตาโกน  อําเภอเมืองจันทร+  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ11 แก�มลิงหนองลําน้ําปะอาว พร�อมอาคารประกอบ ตําบลน้ําอ�อม  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการจัดทําแก�มลิงหนองลําน้ําปะอาว พร�อมอาคารประกอบ ตําบลน้ําอ�อม  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 ลําน้ําปะอาว ตําบลน้ําอ�อม  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ12 แก�มลิงห�วยคล�า (บ�านห�วยสระภูมิ) พร�อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด ไม�น�อยกว�า 140,000 ลบ.ม. ตําบลหัวเสือ  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดสรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างแก�มลิงห�วยคล�า (บ�านห�วยสระภูมิ) พร�อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด ไม�น�อยกว�า 140,000 ลบ.ม. ตําบลหัวเสือ  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดสรีสะเกษ 10,000,000 ห�วยคล�า (บ�านห�วยสระภูมิ) ตําบลหัวเสือ  อําเภอขุขันธ+  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ13 ขุดลอกแหล�งน้ําบ�านเมืองแคนหมู�ที่ 2 ระยะที่ 2 ตําบลเมืองแคน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการขุดลอกแหล�งน้ําบ�านเมืองแคน หมู�ที่ 2 ระยะที่ 2 ตําบลเมืองแคน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านเมืองแคน หมู�ที่ 2 ตําบลเมืองแคน อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ14 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ�างเก็บน้ําหนองสอางค+พร�อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 180,000  ลูกบาศก+เมตร บ�านหนองปnงปอง ตําบลห�วยเหนือ อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ�างเก็บน้ําหนองสอางค+พร�อมอาคารประกอบ  ปริมาณดินขุด 180,000  ลูกบาศก+เมตร บ�านหนองปnงปอง ตําบลห�วยเหนือ อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ 20,000,000 บ�านหนองปnงปอง ตําบลห�วยเหนือ อําเภอขุขันธ+ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการจังหวัด2.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 0215 แก�มลิงหนองยาวพร�อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.055 ล�าน ลบ.ม. ตําบลท�าคล�อ อําเภอเลญจลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างแก�มลิงหนองยาวพร�อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.055 ล�าน ลบ.ม. ตําบลท�าคล�อ   อําเภอเลญจลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ 5,000,000 ตําบลท�าคล�อ อําเภอเลญจลักษ+จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ16 แก�มลิงหนองแวง พร�อมอาคารประกอบ ตําบลบึงมะลู  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างแก�มลิงหนองแวง พร�อมอาคารประกอบ ตําบลบึงมะลู  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ 5,000,000 ตําบลบึงมะลู  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ17 แก�มลิงหนองโสนพร�อมอาคารประกอบ ตําบลพิงพวย  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 0.070 ล�าน ลบ.ม. ดําเนินการจัดทําแก�มลิงหนองโสนพร�อมอาคารประกอบ ตําบลพิงพวย  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 0.070 ล�าน ลบ.ม. 4,000,000 ตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ18 แก�มลิงหนองบัว พร�อมอาคารประกอบ ปริมาณขุดดิน 0.120.ล�าน ลบ.ม. ตําบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างแก�มลิงหนองบัว พร�อมอาคารประกอบ ปริมาณขุดดิน 0.120.ล�าน ลบ.ม. ตําบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 ตําบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ19 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักฝายบ�านตาเหมา ปริมาณขุดดิน ไม�น�อยกว�า 240,000 ลบ.ม. ตําบลศรีโพนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักฝายบ�านตาเหมา ปริมาณขุดดิน ไม�น�อยกว�า 240,000 ลบ.ม. ตําบลศรีโพนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 ตําบลศรีโพนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ20 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ�างเก็บน้ําบ�านโศกขามป>อม (หนองเค็ง) พร�อมอาคารประกอบ ตําบลภูผาหมอก  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ�างเก็บน้ําบ�านโศกขามป>อม (หนองเค็ง) พร�อมอาคารประกอบ ตําบลภูผาหมอก  อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ 12,000,000 บ�านโศกขามป>อม (หนองเค็ง)ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการจังหวัด2.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 0221 แก�มลิงหนองคณะ ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ พร�อมอาคารประกอบ ดําเนินการก�อสร�างแก�มลิงหนองคณะ ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ พร�อมอาคารประกอบ 8,500,000 ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาหัวนา22 แก�มลิงห�วยสะบ�าบ�านมะกรูด ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ พร�อมอาคารประกอบ ดําเนินการก�อสร�างแก�มลิงห�วยสะบ�าบ�านมะกรูด ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ พร�อมอาคารประกอบ 7,000,000 บ�านมะกรูด ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาหัวนา23 ซ�อมแซมอาคารระบายน้ําล�นอ�างเก็บน้ําห�วยกsากวsาก ตําบลลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการซ�อมแซมอาคารระบายน้ําล�นอ�างเก็บน้ําห�วยกsากวsาก ตําบลลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 4,109,000     ตําบลลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษามูลล�าง
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยปูน หมู�ที่ 6-9 ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยปูน หมู�ที่ 6-9 ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 200,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยปูน หมู�ที่ 6-9 ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ2 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งกุดดอกพิมาน บ�านเมืองเก�า หมู�ที่ 4 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งกุดดอกพิมาน บ�านเมืองเก�า หมู�ที่ 4 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 100,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งกุดดอกพิมาน บ�านเมืองเก�า หมู�ที่ 4 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งจากสะพานริมห�วยสําราญจรดแม�น้ํามูล ตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด      ศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งจากสะพานริมห�วยสําราญจรดแม�น้ํามูล ตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด      ศรีสะเกษ 50,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งจากสะพานริมห�วยสําราญจรดแม�น้ํามูล ตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด      ศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี ตําบลหนองแวง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี ตําบลหนองแวง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี ตําบลหนองแวง อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 025 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี บ�านเจี่ย หมู�ที่ 2,6,11 ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี บ�านเจี่ย หมู�ที่ 2,6,11 ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 200,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี บ�านเจี่ย หมู�ที่ 2,6,11 ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ6 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี บ�านทาม หมู�ที่ 1,9 ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี บ�านทาม หมู�ที่ 1,9 ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 200,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี บ�านทาม หมู�ที่ 1,9 ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ7 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี บ�านผึ้ง หมู�ที่ 4,5,7,8,12 ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี บ�านผึ้ง หมู�ที่ 4,5,7,8,12 ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 400,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ําชี บ�านผึ้ง หมู�ที่ 4,5,7,8,12 ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ8 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ํามูล บ�านหัวนา หมู� 10 ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ํามูล บ�านหัวนา หมู� 10 ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 90,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมแม�น้ํามูล บ�านหัวนา หมู� 10 ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 029 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมลําน้ําเสียว บ�านสงยาง หมู�ที่ 5 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมลําน้ําเสียว บ�านสงยาง หมู�ที่ 5 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 50,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมลําน้ําเสียว บ�านสงยาง หมู�ที่ 5 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ10 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยสําราญ ตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยสําราญ ตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 280,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยสําราญ ตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ11 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยสําราญ หมู�ที่ 6-15 บ�านสําราญ ตําบลสําโรงปราสารท อําเภอปรางค+กู�     จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยสําราญ หมู�ที่ 6-15 บ�านสําราญ ตําบลสําโรงปราสารท อําเภอปรางค+กู�     จังหวัดศรีสะเกษ 43,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งริมห�วยสําราญ หมู�ที่ 6-15 บ�านสําราญ ตําบลสําโรงปราสารท อําเภอปรางค+กู�     จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ12 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งหนองบัวดง บ�านดงเค็ง หมู�ที่ 9 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งหนองบัวดง บ�านดงเค็ง หมู�ที่ 9 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 50,000,000 ก�อสร�างเขื่อนป>องกันตลิ่งหนองบัวดง บ�านดงเค็ง หมู�ที่ 9 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 0213 แก�มลิงหนองผือ พร�อมอาคารประกอบ ตําบลโพธิ์กระสังข+  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ปริมารดินขุด 0.180 ล�าน ลบ.ม. แก�มลิงหนองผือ พร�อมอาคารประกอบ ตําบลโพธิ์กระสังข+  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ปริมารดินขุด 0.180 ล�าน ลบ.ม. 9,000,000 แก�มลิงหนองผือ พร�อมอาคารประกอบ ตําบลโพธิ์กระสังข+  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ปริมารดินขุด 0.180 ล�าน ลบ.ม.  โครงการชลประทานศรีสะเกษ14 ขุดลอกหนองแห�ว หมู� 12 บ�านผักขะ ตําบลลิ้นฟ>า อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ ขุดลอกหนองแห�ว หมู� 12 บ�านผักขะ ตําบลลิ้นฟ>า อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ 1,258,000 ขุดลอกหนองแห�ว หมู� 12 บ�านผักขะ ตําบลลิ้นฟ>า อําเภอยางชุมน�อย จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย15 จัดหาแหล�งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กิจกรรม สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําห�วยทับทัน อําเภอเมืองจันทร+ จัดหาแหล�งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กิจกรรม สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําห�วยทับทัน อําเภอเมืองจันทร+ 53,000,000 จัดหาแหล�งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กิจกรรม สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําห�วยทับทัน อําเภอเมืองจันทร+  โครงการชลประทานศรีสะเกษ16 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักฝายบ�านตาเหมา ปริมาณดินขุด ไม�น�อยกว�า 240,000 ลบ.ม. ตําบลศรีโพนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักฝายบ�านตาเหมา ปริมาณดินขุด ไม�น�อยกว�า 240,000 ลบ.ม. ตําบลศรีโพนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักฝายบ�านตาเหมา ปริมาณดินขุด ไม�น�อยกว�า 240,000 ลบ.ม. ตําบลศรีโพนงาม  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 0217 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ํา สนับสนุนเกษตร แปลงใหญ� ตําบลดู�ระยะที่ 1 ต.ดู� อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ํา สนับสนุนเกษตร แปลงใหญ� ตําบลดู�ระยะที่ 1 ต.ดู� อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 884,500,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ํา สนับสนุนเกษตร แปลงใหญ� ตําบลดู�ระยะที่ 1 ต.ดู� อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษามูลล�าง18 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านคลีตุ�น พร�อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านคลีตุ�น พร�อมอาคารประกอบ 30,000,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านคลีตุ�น พร�อมอาคารประกอบ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ19 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านแตงแซง พร�อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านแตงแซง พร�อมอาคารประกอบ 30,000,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านแตงแซง พร�อมอาคารประกอบ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ20 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านห�องเปmอย พร�อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านห�องเปmอย พร�อมอาคารประกอบ 30,000,000 สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ>าพร�อมระบบส�งน้ําบ�านห�องเปmอย พร�อมอาคารประกอบ  โครงการชลประทานศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ก�อสร�างโครงข�ายน้ําใยแมงมุม ด�วยโซล�าเซลล+ ดําเนินการก�อสร�างโครงข�ายน้ําใยแมงมุม ด�วยโซล�าเซลล+ 1,505,000 จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองแก�ว2 ก�อสร�างโครงข�ายน้ําใยแมงมุม ด�วยโซล�าเซลล+ ดําเนินการก�อสร�างโครงข�ายน้ําใยแมงมุม ด�วยโซล�าเซลล+ 1,394,000 จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองแก�ว3 ก�อสร�างโครงข�ายน้ําใยแมงมุม ด�วยโซล�าเซลล+ ดําเนินการก�อสร�างโครงข�ายน้ําใยแมงมุม ด�วยโซล�าเซลล+ 1,394,000 จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.หนองแก�วโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น1.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ก�อสร�างฝายน้ําล�นห�วยสําราญ บ�านโคกแดง ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างฝายน้ําล�นห�วยสําราญ บ�านโคกแดง ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 5,000,000 ห�วยสําราญ บ�านโคกแดง ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนา2 ขุดลอกคลอกอิสานเขียว บ�านตามอญ ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการขุดลอกคลอกอิสานเขียว บ�านตามอญ ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 753,000 บ�านตามอญ ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตามอญ3 ขุดลอกหนองขยอง ม.4 บ�านภูสิงห+ ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการขุดลอกหนองขยอง ม.4 บ�านภูสิงห+ ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 ม.4 บ�านภูสิงห+ ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ตะเคียนราม4 ขุดลอกหนองอีตา บ�านคําเนียม หมู�ที่ 1 ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการขุดลอกหนองอีตา บ�านคําเนียม หมู�ที่ 1 ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ 500,000 บ�านคําเนียม หมู�ที่ 1 ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.คําเนียม5 ขุดลอกห�วยติ๊กชู บ�านโอป�งโกว+ ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการขุดลอกห�วยติ๊กชู บ�านโอป�งโกว+ ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000 บ�านโอป�งโกว+ ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ไพรพัฒนา6 ขุดลอกห�วยสําราญเพื่อจัดทําแก�มลิง บ�านตามอญ ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการขุดลอกห�วยสําราญเพื่อจัดทําแก�มลิง บ�านตามอญ ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,121,800 บ�านตามอญ ตําบลห�วยตามอญ อําเภอภูสิงห+ จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.ห�วยตามอญโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น2.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ3 ฟMNนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนโครงการขององค3กรปกครองส�วนท8องถิ่น2.โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ ผด 027 ก�อสร�างบล็อกคอนเวิร+ส ห�วยฝาย จุดที่ 1 ดําเนินการก�อสร�างบล็อกคอนเวิร+ส ห�วยฝาย จุดที่ 1 659,000  ห�วยฝาย จุดที่ 1  อบต.หนองแก�ว8 ก�อสร�างบล็อกคอนเวิร+ส ห�วยฝาย จุดที่ 2 ดําเนินการก�อสร�างบล็อกคอนเวิร+ส ห�วยฝาย จุดที่ 2 659,000  ห�วยฝาย จุดที่ 2  อบต.หนองแก�ว9 ก�อสร�างบล็อกคอนเวิร+ส ห�วยสะท�อน จุดที่ 1 ดําเนินการก�อสร�างบล็อกคอนเวิร+ส ห�วยสะท�อน จุดที่ 1 659,000 ห�วยสะท�อน จุดที่ 1  อบต.หนองแก�ว10 ก�อสร�างบล็อกคอนเวิร+ส ห�วยสะท�อน จุดที่ 2 ดําเนินการก�อสร�างบล็อกคอนเวิร+ส ห�วยสะท�อน จุดที่ 2 659,000 ห�วยสะท�อน จุดที่ 2  อบต.หนองแก�ว11 ก�อสร�างบล็อกคอนเวิร+ส ห�วยสะท�อน จุดที่ 3 ดําเนินการก�อสร�างบล็อกคอนเวิร+ส ห�วยสะท�อน จุดที่ 3 659,000 ห�วยสะท�อน จุดที่ 3  อบต.หนองแก�ว
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 เสริมสร�างความปรองดองสมานฉันท+ในพื้นที่อําเภอ ดําเนินการเสริมสร�างความปรองดองสมานฉันท+ในพื้นที่อําเภอ 390,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ2 เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู�บ�าน (กม.) ในการอํานวยความเปjนธรรม ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู�บ�าน (กม.) ในการอํานวยความเปjนธรรม 655,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ3 เสริมสร�างความเข�มแข็งการรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยหมู�บ�าน จังหวัดศรีสะเกษประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการฃเสริมสร�างความเข�มแข็งการรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยหมู�บ�าน จังหวัดศรีสะเกษประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2566 10,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4 เสริมสร�างความเข�มแข็งและพัฒนาเครือข�ายประชาชนด�านการข�าว จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการเสริมสร�างความเข�มแข็งและพัฒนาเครือข�ายประชาชนด�านการข�าว จังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,680,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5 ขับเคลื่อนงานป>องกันและเฝ>าระวังป�ญหายาเสพติดพื้นวิกฤติ ตําบลมั่งคง(โดยดําเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) ดําเนินการขับเคลื่อนงานป>องกันและเฝ>าระวังป�ญหายาเสพติดพื้นวิกฤติ ตําบลมั่งคง(โดยดําเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) 3,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 5 เสริมสร8างความมั่นคงและการค8าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียนโครงการของจังหวัด1.โครงการปPองกันและรักษาความสงบเรียบร8อย แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 5 เสริมสร8างความมั่นคงและการค8าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียนโครงการของจังหวัด1.โครงการปPองกันและรักษาความสงบเรียบร8อย แบบ ผด 026 สานสัมพันธ+บ�าน วัด โรงเรียน เพื่อปรองดองสมานฉันท+ตามศาสตร+พระราชา สานสัมพันธ+บ�าน วัด โรงเรียน เพื่อปรองดองสมานฉันท+ตามศาสตร+พระราชา 1,862,000 จังหวัดศรีสะเกษ  กอ.รมน.7 เพิ่มศักยภาพด�านการใช�เครื่องมือ  อุปกรณ+  ในด�านการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัยให�แก�ผู�นําชุมชน  หมู�บ�าน  อปพร.  อาสาสมัคร  และเครือข�ายมูลนิธิกู�ชีพกู�ภัย ดําเนินการเพิ่มศักยภาพด�านการใช�เครื่องมือ  อุปกรณ+  ในด�านการป>องกันและบรรเทาสาธารณภัยให�แก�ผู�นําชุมชน  หมู�บ�าน  อปพร.  อาสาสมัคร  และเครือข�ายมูลนิธิกู�ชีพกู�ภัย 750,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ8 อบรมเครือข�ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร+เตือนภัย” ดําเนินการอบรมเครือข�ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร+เตือนภัย” 1,300,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สนง.ป>องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ9 ส�งเสริมพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทราลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการส�งเสริมพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทราลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,857,600 จังหวัดศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 5 เสริมสร8างความมั่นคงและการค8าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียนโครงการของจังหวัด1.โครงการปPองกันและรักษาความสงบเรียบร8อย แบบ ผด 0210 ส�งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู�ร�วมพัฒนาชาติไทยตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการส�งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู�ร�วมพัฒนาชาติไทยตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ 1,763,600 จังหวัดศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 จัดงานแสดงสินค�าและจําหน�ายสินค�าเชื่อมโยงจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ�าน ดําเนินการจัดงานแสดงสินค�าและจําหน�ายสินค�าเชื่อมโยงจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ�าน 5,000,000 จังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานพาณิชย+จังหวัดศรีสะเกษโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 5 เสริมสร8างความมั่นคงและการค8าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียนโครงการของจังหวัด2.โครงการเสริมสร8างความเข8มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ขับเคลื่อนแผนแม�บทกรมการปกครองต�อประชาคมอาเซียน (DOPA ́s Master Plan on ASEAN Community) ดําเนินการขับเคลื่อนแผนแม�บทกรมการปกครองต�อประชาคมอาเซียน (DOPA ́s Master Plan on ASEAN Community) 150,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ2 สร�างความสัมพันธ+ระหว�างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to people Connectivity) ดําเนินการสร�างความสัมพันธ+ระหว�างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to people Connectivity) 320,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ3 บูรณาการการปฏิบัติงานของอําเภอ ดําเนินการบูรณาการการปฏิบัติงานของอําเภอ 22,450,000 จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4 ศูนย+ดํารงธรรม อําเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ ศูนย+ดํารงธรรม อําเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ 72,000 อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อยโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 5 เสริมสร8างความมั่นคงและการค8าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียนโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการปPองกันและรักษาความสงบเรียบร8อย แบบ ผด 02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 5 เสริมสร8างความมั่นคงและการค8าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียนโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการปPองกันและรักษาความสงบเรียบร8อย แบบ ผด 025 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกํานันผู�ใหญ�บ�าน (กม.) ในการปฏิบัติหน�าที่และขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาล ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกํานันผู�ใหญ�บ�าน (กม.) ในการปฏิบัติหน�าที่และขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาล 100,000 อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย6 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนของสํานักทะเบียนอําเภอและศูนย+ดํารงธรรมอําเภอ ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนของสํานักทะเบียนอําเภอและศูนย+ดํารงธรรมอําเภอ 90,000 อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย7 อํานวยการบริหารราชการอําเภอ อํานวยการบริหารราชการอําเภอ 180,000 อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย8 ฝ�กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู�บ�าน (ชรบ.) ฝ�กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู�บ�าน (ชรบ.) 100,000 อําเภอยางชุมน�อยจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอยางชุมน�อย
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน�วยงานที่ จากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565องค3การบริหารส�วนจังหวัดศรีสะเกษประเด็นการพัฒนา ที่ 5 เสริมสร8างความมั่นคงและการค8าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียนโครงการของกระทรวง กรม1.โครงการปPองกันและรักษาความสงบเรียบร8อย แบบ ผด 029 ก�อสร�างต�อเติมอาคารหอประชุมที่ว�าการอําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการก�อสร�างต�อเติมอาคารหอประชุมที่ว�าการอําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ 1,000,000 ที่ว�าการอําเภอกันทรลักษ+จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ+10 ปรับปรุงซ�อมแซมบ�านพักข�าราชการอําภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมบ�านพักข�าราชการอําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ 630,000 อําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ+11 ติดตั้งตาข�ายเพื่อป>องกันนกพิราบที่ว�าการอําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการติดตั้งตาข�ายเพื่อป>องกันนกพิราบที่ว�าการอําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ 234,000 ที่ว�าการอําเภอกันทรลักษ+จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ+12 ซ�อมแซมห�องน้ําที่ว�าการอําเภอกันทรลักษ+  จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการซ�อมแซมห�องน้ําที่ว�าการอําเภอกันทรลักษ+ จังหวัดศรีสะเกษ 104,000 ที่ว�าการอําเภอกันทรลักษ+จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ+



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 ด้านบริการชุมชนและสังคม
         1.1.1 แผนงานสาธารณสุข 6 2.17 3,930,000 1.12 กองสาธารณสุข
         1.1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 9 3.25 900,000 0.26 ส านักปลัดฯ
         1.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 3.97 6,170,000 1.76 ส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขาฯ,กองยุทธศาสตร์ฯฯ
         1.1.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 8 2.89 22,095,000 6.30 ส านักปลัดฯ,กองการศึกษาฯ

รวม 34 12.27 33,095,000 9.43
2. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม
         2.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1.08 500,000 0.14 ส านักปลัดฯ,ส านักช่าง 
    2.2 ด้านการเศรษฐกิจ
         2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 186 67.15 164,967,000 47.01 ส านักปลัดฯ,ส านักช่าง 
         2.2.2 แผนงานการเกษตร 7 2.53 1,870,000 0.53 ส านักปลัดฯ,ส านักช่าง

รวม 196 70.76 167,337,000 47.68

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด  01 
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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 5 1.80 1,420,000 0.40 ส านักปลัดฯ
    3.2 ด้านการเศรษฐกิจ
         3.2.1 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.36 85,000 0.02 ส านักปลัดฯ

รวม 6 2.16 1,505,000 0.43

4. ยุทธศาสตร ์การจัดการศึกษาทอ้งถ่ิน
    4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม
         4.1.1 แผนงานการศึกษา 27 9.75 132,187,000 37.67 กองการศึกษาฯ

รวม 27 9.75 132,187,000 37.67

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด  01 
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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 ด้านบริหารทั่วไป
         5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 3.25 4,805,000 1.37 ส านักงานเลขาฯ,กองยุทธศาสตร์ฯฯ,

ส านักคลัง,กองการเจ้าหน้าที,่หน่วยตรวจสอบ
         5.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.36 200,000 0.06 ส านักปลัดฯ
    5.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม
         5.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.36 10,000,000 2.85 ส านักปลัดฯ , กองยุทธศาสตร์ฯฯ
    5.3 ด้านการเศรษฐกิจ
         5.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1.08 1,815,700 0.52 ส านักช่าง

รวม 14 5.05 16,820,700 4.79
รวมทั้งสิ้น 277 100.00 350,944,700 100.00

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด  01 
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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 โครงการส่งเสริมสุขภาพทกุช่วงวยัใหม้ี 1.ประชุมจัดท าหลักสูตรการอบรม 3 อ 2 ส ส าหรับ   200,000 1.โรงเรียนระดับประถม กองสาธารณสุข
สุขภาพดีถ้วนหน้า ตามหลัก 3 อ 2 ส สถานศึกษา/ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมกับ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

2. ก าหนดสถานศึกษา จัดอบรม เสริมสร้างความรู้ 2.โรงพยาบาลส่งเสริม
นักเรียน  3 อ 2 ส สุขภาพต าบล สังกัด
3.การจัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามกลุ่มเปา้หมาย อบจ.ศรีสะเกษ
4.ติดตามประเมินผล  

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ  การพฒันา 1.จัดท าหลักสูตรการพฒันาศักยภาพผู้ปฏบิติังานด้าน 500,000 หอ้งประชุม OTOP กองสาธารณสุข
ศักยภาพผู้ปฏบิติังานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน

การแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน อบจ.ศรีสะเกษ
และการกู้ชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน 2.จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการจัดการบอรมเชิง

ปฏบิติังานการแพทย์ฉุกเฉินหรือเฉพาะด้าน
3.อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพผู้ปฏบิติังานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินและฝึกอบรมด้านปฐมพยาบาลและการ
กู้ชีพขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชนภายในจังหวดัศรีสะเกษ
4.จัดท าเครือข่ายประสานงานงานกู้ชีพกู้ภยั
กลุ่มเปา้หมาย
1.ผู้ปฏบิติังานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 200 คน
2.ประชาชนทั่วไป จ านวน 200 คน

                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมา

ณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ

 1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ด้านบรกิารชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด 02 
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                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมา

ณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ

 1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ด้านบรกิารชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด 02 

3 โครงการอบรมรณรงค์และปอ้งกันโรคพษิ 1.อบรมใหค้วามรู้ในการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 200,000 หอ้งประชุม OTOP / กองสาธารณสุข
สุนัขบา้ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ผู้ปฏบิติังานและอาสาศุสัตว ์300 คน ปศุสัตวอ์ าเภอ /ในเขต
และการผ่าตัดท าหมันสุนัข และแมว 2.สนุบสนุนและบรูณการร่วมกับส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดั พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
ในเขตจังหวดัศรีสะเกษ ศรีสะเกษการผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมว และการฉีดวคัซีน

ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้สัตวเ์ล้ียง กลุ่มเปา้หมาย สุนัข- แมว
จ านวน 1,200 ตัว/ฉีดวคัซีน 1,500 ตัว

4 โครงการการปอ้งกันและปราบปราม กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ ์รณรงค์ 2,000,000 ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ กองสาธารณสุข
ยาเสพติด อบจ.ศรีสะเกษ ปอ้งกัน ตามนโยบาย/มาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา

เสพติดในพื้นที่จังหวดัศรีสะเกษกลุ่มเปา้หมายโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.ศก และการสนับสนุนกิจกรรมบรูณาการ
ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยแยกเปน็โครงการย่อย จ านวน 3 โครงการ
1.1.โครงการเฝ้าระวงัและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ
ประจ าป ี2565
 - การจัดซ้ือชุดตรวจปสัสาวะเพื่อสุ่มตรวจหาสารเสพติด
ร่วมกับ ศอ.ปส.อ.
1.2. โครงการอบรมครูแกนน าและนักเรียนแกนน าในการ
ปอ้งกันและต่อต้านยาเสพติด ประจ าป ี2565
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                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมา

ณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ

 1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ด้านบรกิารชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด 02 

 - อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด ร่วมกับ ครู D.A.R.E
1.3. โครงการบรูณาการรณรงค์ประชาสัมพนัธเ์นื่องในวนั
ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 2
1. สนับสนุนจัดอบรมพฒันาศักยภาพ ชมรม TO BE
NUMBER ONE และการประกวด TO BE NUMBER ONE
ในระดับจังหวดั
2.สนับสนุนส่งตัวแทนระดับจังหวดั เข้าประกวดระดับภาค
และระดับประเทศ
กลุ่มเปา้หมายโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศก งบประมาณ
 500,000 บาท

5 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรค
ต่างๆ

1. โครงการบรูณาการการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 1,000,000 ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ กองสาธารณสุข
ในเขตจังหวดั ศรีสะเกษ ในจังหวดัศรีสะเกษ โดยการรณรงค์ใหป้ระชาชนจังหวดั

ศรีสะเกษร่วมใจปอ้งกันโรคไข้เลือดออก
ในกลุ่มเปา้หมาย รพ.สต.สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
2.การสนับสนุนทรายเคมีฟอสหรือทรายอะเบท โดย
บรูณาการร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัศรีสะเกษ
งบประมาณ 500,000 บาท
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ธ.ค
.
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ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

                              บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมา

ณ
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ

 1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ด้านบรกิารชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด 02 

2.โครงการณณรงค์และปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)ในจังหวดัศรีสะเกษ โดยการ
1.สนับสนุนการดูแลเฝ้าระวงัปอ้งกันตนเองเร่ืองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ใหก้ับประชาชนในพื้นที่
จังหวดัศรีสะเกษ
2.ด าเนินการวางแผนและจัดซ้ือ/จัดจ้างเกี่ยวกับวสัดุ
อุปกรณ์ในการปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
3.ผลิตส่ือประชาสัมพนัธท์ี่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งบประมาณ 500,000 บาท

6 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครอง สนับสนุนที่ท าการปกครองจังหวดัศรีสะเกษในการอบรม 30,000 ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ กองสาธารณสุข
จังหวดัศรีสะเกษ ใหค้วามรู้ในการปอ้งกันตามนโยบาย/มาตรการปอ้งกัน

และแก้ไขปญัหายาเสพติดกลุ่มเส่ียง กิจกรรมบ าบดั ฟื้น
ฟฯูผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนจัดหาชุดตรวจสารเสพติด เพื่อใช้
ตรวจเปา้หมายกลุ่มเส่ียงเข้ารับการบ าบดั ฟื้นฟ ูหรือผ่าน
การติดตามผู้บ าบดั ฟื้นฟฯู
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนัสตรีสากล - มอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น 100,000 ห้องประชุมศูนย์แสดงและ ส านักปลัดฯ
จังหวดัศรีสะเกษ - มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร จ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล

- การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทสตรี หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- การเสวนาวชิาการ องค์การบริหารส่วน
- การแสดงผลิตภัณฑ์ดีเด่นของกลุ่มสตรี จังหวดัศรีสะเกษ
- การจัดนิทรรศการของกลุ่มสตรี

2 โครงการจัดกิจกรรมวนัคนพิการสากล - มอบใบประกาศ/โล่ประกาศเกียรติคุณ 100,000 หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ ส านักปลัดฯ
จังหวดัศรีสะเกษ - มอบกายอุปกรณ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

- มอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ ศรีสะเกษ อ าเภอเมืองฯ
- การเสวนาวชิาการ จังหวดัศรีสะเกษ
- การแสดงของคนพิการ    
- การแสดงนิทรรศการของกลุ่มคนพิการ

3 โครงการจัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุแห่งชาติ - การเสวนาวชิาการ 100,000 บริเวณวดัมหาพุทธาราม ส านักปลัดฯ
จังหวดัศรีสะเกษ - การแสดงศิลปะพืน้บ้านของผู้สูงอายุ (วดัพระโต) ต าบล

- การมอบเกียรติบัตร เมืองเหนือ อ าเภอเมืองฯ 
- พิธรีดน้ าขอพรผู้สูงอายุ จังหวดัศรีสะเกษ
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
- การแสดงผลิตภัณฑ์ดีเด่นของกลุ่มผู้สูงอายุ
- การจัดนิทรรศการถ่ายทอดภูมิปัญญา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด 02 
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด 02 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ - อบรมภาคบรรยาย 100,000 หอประชุมทีว่า่การอ าเภอ ส านักปลัดฯ
จังหวดัศรีสะเกษ - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ

5 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว - อบรมภาคบรรยาย 100,000 ห้องประชุมศูนย์แสดงและ ส านักปลัดฯ
จังหวดัศรีสะเกษ - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
องค์การบริหารส่วน
จังหวดัศรีสะเกษ

6 โครงการส่งเสริมอาชีพงานประดิษฐ์จากผ้า ให้กับผู้พิการ ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ 100,000 ณ ทีท่ าการองค์การบริหาร ส านักปลัดฯ
ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในจังหวดั ในการท างานประดิษฐ์จากผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนต าบล หรือ
ศรีสะเกษ  รูปแบบต่างๆ ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ส านักงานเทศบาล

และผู้ด้อยโอกาสในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ
จ านวน 35 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม
จ านวน 36 ชั่วโมง
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด 02 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพงานสร้างสรรค์จากใบตอง ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ 100,000 ณ ทีท่ าการองค์การบริหาร ส านักปลัดฯ
ให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวดัศรีสะเกษ ในการท างานประดิษฐ์จากใบตอง ส่วนต าบล หรือ

รูปแบบต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ ส านักงานเทศบาล
ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ จ านวน 35 คน ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ
ระยะเวลาการฝึกอบรมจ านวน 36 ชั่วโมง

8 โครงการอบรมเสริมพลังครอบครัว การอบรมให้ความรู้ บรรยายและฝึกปฏิบัติ 100,000 ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ ส านักปลัดฯ
ล้อมร้ัวด้วยรัก ใส่ใจพ่อแม่วยัรุ่น  - การดูแลลูกทีถู่กต้องส าหรับพ่อแม่วยัรุ่น

 - การช่วยเหลือลูกเมื่อลูกส าลักอาหาร
และหยุดหายใจ
 - การป้องกันการท้องซ้ า
 - ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อ
 - ปรับทัศนคติของผู้ปกครองทีม่ีต่อพ่อแม่วยัรุ่น

9 โครงการการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ยุติ - กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 100,000 หอประชุมทีว่า่การอ าเภอ ส านักปลัดฯ
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สตรีและบุคคลในครอบครัว ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ
จังหวดัศรีสะเกษ - อบรมภาคบรรยาย

- อภิปราย 
- แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/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 โครงการส่งเสริมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 1. การประชุมคณะท างานโครงการฯ 100,000 ชุมชน และ อปท. ส านักปลัดฯ
ระดับครัวเรือน ชุมชน และ อปท.จังหวดัศรีสะเกษ เพือ่ก าหนดแนวทางการจดักจิกรรม/การคัดเลือก ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ

การประเมิน/การสรุปผลการประกวด
2. ออกตรวจประเมิน/สรุปผลการประกวด /
ประกาศผล
3. การมอบโล่รางวลัพร้อมใบประกาศ/
สัมนาขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ให้กับเยาวชน และประชาชนจังหวดัศรีสะเกษ
4. ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการฯ 
และจัดท ารายงาน

2 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ ฝึกอบรม หลักสูตร การปักผ้าพืน้เมือง   100,000 ณ ทีท่ าการองค์การบริหาร ส านักปลัดฯ
ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ ให้กับกลุ่มอาชีพ ส่วนต าบลหรือส านักงาน

ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ จ านวน 35 คน เทศบาลในเขตพืน้ที่
ระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน 6 วนั จังหวดัศรีสะเกษ
อบรมภาคทฤษฎี 
- บรรยายในหัวข้อการเลือกวสัดุ,อุปกรณ์
ในการปักผ้าพืน้เมือง 
 อบรมภาคปฏิบัติ  
- ฝึกปฏิบัติการปักผ้าพืน้เมืองลายด้ังเดิม
และลายทีต่ลาดต้องการ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/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.โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

3 โครงการอบรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด าเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ผลิต 100,000 ห้องประชุมศูนย์แสดงและ ส านักปลัดฯ
และบรรจุภัณฑ์ OTOP จังหวดัศรีสะเกษ ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 50 คน จ าหน่าย สินค้าหนึ่งต าบล
 ระยะเวลาด าเนินการฝึกอบรม จ านวน 2 วนั หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 

 อบรมภาคทฤษฎี อบจ.ศรีสะเกษ
- บรรยายในหัวข้อความส าคัญในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนวทางในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์  OTOP 
 อบรมภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
 - ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจภุัณฑ์ OTOP และแลกเปล่ียนเรียนรู้

4 โครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตยเพื่อการ 1.จดัอบรมส่งเสริมความรู้ใหก้บัเยาวชนอาสา 100,000 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเลขาฯ
พฒันาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยนื ประชาธิปไตย จ านวน 2 รุ่นๆละ100คน อบจ.

2..วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎจีาก สนง. กกต.ศก

เครือขา่ยประชาธิปไตย

3.ทดสอบความรู้ตามแบบวัดใบงาน

 และอภปิรายกลุ่ม

4.ประเมนิโครงการโดยใชแ้บบสอบถาม

5.เยาวชนอาสาประชาธิปไตย จ านวน 200 คน

มีความรู้ความวสามารถน าไปถ่ายทอดและส่งเสริม

ประชาธิปไตยในทอ้งถิ่น
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/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.โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

5 โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย หลักสูตร 1.จดัอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้ใหก้บัเยาวชน 100,000 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเลขาฯ
"ต้นกล้าประชาธิปไตย" ให้เกดิการมีส่วนร่วมระบอบประชาธปิไตยตาม อบจ.

สิทธหิน้าที่ของประชาชนในท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื
2.วทิยากรบรรยายภาคทฤษฎีจาก 
สนง.กกต.ศก/เครือข่ายประชาธปิไตย
3.ทดสอบความรู้ตามแบบวดัใบงานและ
อภิปรายกลุ่ม
4.ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
5.เยาวชนอาสาประชาธปิไตย จ านวน 150 คน
มีความรู้ความสามารถน าไปถ่ายทอดและสร้าง
เครือขา่ยประชาธปิไตยเกดิประโยชน์ต่อชุมสังคม

6 โครงการอบรมส่งเสริมพลเมืองดีมีจิตอาสา 1.จัดอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 100,000 ศูนย์สินค้าOTOP ส านักงานเลขาฯ
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ในวถิีประชาธปิไตยและวฒันธรรมอันสงบ อบจ.

ให้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ตามระบอบประชาธปิไตย เพือ่เสริมสร้างจิต
ส านึกความเป็นพลเมือง สิทธแิละหน้าทีข่อง
พลเมือง
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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.
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พ.

ค.
ม.ิ
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ค. ก.
ย.โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

2.วทิยากรบรรยายภาคทฤษฎีจาก 
ศูนย์พัฒนาเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้าจังหวดัศรีสะเกษ ภาคีเครือข่าย
ธรรมาภิบาลประชาชนคนดีศรีสะเกษ
3.ทดสอบความรู้ตามแบบวดัใบงาน
 และอภิปรายกลุ่ม
4.ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
5.ประชาชนในเขตจังหวดัศรีสะเกษเป็น
พลเมืองดี มีจิตอาสา จ านวน 150 คน

7 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้น าสตรี ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ           200,000 หอประชุมทีว่า่การอ าเภอ ส านักปลัดฯ
ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) และ ผู้น าสตรี ผู้น าอาสาพัฒนาชมุชน  ในเขตพืน้ที่
คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล ในพืน้ที ่จ.ศรีสะเกษ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล จังหวดัศรีสะเกษ

จ านวน 100 คน
ระยะเวลาด าเนินการฝึกอบรม จ านวน 2 วนั
อบรมภาคทฤษฎี  
- บรรยายในหัวข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
กับสิทธสิตรี และบทบาทสตรีในการเป็นผู้น า
 อบรมภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
- อภิปรายกลุ่มสตรีในการเป็นผู้น า
- สตรีต้นแบบของชุมชน
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.
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ธ.ค
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เม
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ย.โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

8 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม 300,000 ทีท่ าการองค์การบริหาร ส านักปลัดฯ
การปักผ้าพืน้เมืองให้กับสตรีในพืน้ที ่จ.ศรีสะเกษ ปักผ้าพืน้เมืองให้กับสตรี ในพืน้ที่ ส่วนต าบลหรือส านักงาน

 จังหวดัศรีสะเกษ จ านวน 105 คน เทศบาลในเขตพืน้ที่
ระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน 6 วนั จังหวดัศรีสะเกษ
 อบรมภาคทฤษฎี 
- บรรยายในหัวข้อการเลือกวสัดุ,อุปกรณ์
ในการปักผ้าพืน้เมือง 
 อบรมภาคปฏิบัติ  
- ฝึกปฏิบัติการปักผ้าพืน้เมืองลายด้ังเดิม
และลายทีต่ลาดต้องการ

9 โครงการอบรมสนับสนุนความรู้ด้านกระบวนการ  - เตรียมวทิยากรกระบวนการ 5,000,000 พืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ กองยุทธศาสตร์ฯ
แผนชุมชุนในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  - เตรียมชุมชนในการจัดท าแผนชุมชน

 - ประเมินศักยภาพของชุมชน
 - จัดเวทีประชาคม
 - จัดประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดท า
แผนชุมชน
- การก าหนดวิสัยทัสน์ แนวทางและจุดมุง่หมาย
ในการพัฒนาชุมชน
- ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน
- ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน
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1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

เม
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ย.โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด 02 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 1. มีการตรวจวดัระดับแอลกอฮอล์และ 35,000 สถานีขนส่งกันทรลักษ์ ส านักปลัดฯ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรวจหาสารเสพติด

2. ประชาสัมพันธผ่์านป้ายประชาสัมพันธ ์ 
3. บริการน้ าชา กาแฟ น้ าด่ืม ผ้าเย็น 

11 โครงการรณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1. มีการตรวจวดัระดับแอลกอฮอล์และ 35,000 พืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ ส านักปลัดฯ
ตรวจหาสารเสพติด
2. ประชาสัมพันธผ่์านป้ายประชาสัมพันธ ์ 
3. บริการน้ าชา กาแฟ น้ าด่ืม ผ้าเย็น 
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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 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “อบจ.ศรีสะเกษ 100,000 สนามกีฬาภายใน ส านักปลัดฯ
"อบจ.ศรีสะเกษ จูเนียร์คัพ" จูเนียร์คัพ คร้ังที ่5 ประจ าปี 2565 องค์การบริหารส่วน

ก าหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน จังหวดัศรีสะเกษ

จ านวน 3  รุ่น ประกอบด้วย
1.รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี 
2.รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 14 ปี 
3.รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี  
ณ สนามกีฬาฟุตบอลภายใน อบจ.ศรีสะเกษ

2 โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ  ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 200,000 ศาลากลาง ส านักปลัดฯ
อบจ.ศรีสะเกษคัพ ส่ีเผ่า ไทศรีสะเกษ  จ านวน 2 กิจกรรม คือ จังหวดัศรีสะเกษ

1 แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  จ านวน 3 ประเภท
1.1 ทีมเด่ียวรุ่นประชาชนชายทัว่ไป  
1.2 ทีมเด่ียวรุ่นประชาชนหญิงทัว่ไป 
2. แข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล จ านวน 2 ประเภท 
2.1 รุ่นประชาชนชายทัว่ไป   
2.2 รุ่นประชาชนหญิงทัว่ไป  
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ
อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

3 โครงการคัดเลือกนักกีฬาและการเข้าร่วมการแข่งขัน - คัดเลือกการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร 725,000 อบจ.ศรีสะเกษ กองการศึกษาฯ
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวดัของ  - ระดับภาคฯ จ.นครพนม
ระดับจังหวดั ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อบจ.ศรีสะเกษ  - ระดับประเทศ จ.ตาก
และระดับประเทศ - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก 

ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ
- พัฒนาศักยภาพนักกีฬาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

เพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าร่วมการแข่งขันฯ
4 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสนามกีฬา ซ่อมแซมบ ารุงรักษาสนามกีฬาระดับจังหวดั 1,860,000 อาคารพลศึกษา ส านักปลัดฯ

ทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษรับโอน วสีมหมาย และโรงฝึก
มาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จ านวน 2 แห่ง กีฬาเอนกประสงค์
ได้แก่ อาคารพลศึกษาวสีมหมาย 
และโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ 

5 วสัดุกีฬา เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬาขององค์การ 10,000 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ
บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ เพือ่ให้บริการ 
แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ไป
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

6 โครงการจัดงานเทศกาลดอกล าดวนบาน สืบสาน - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 4,000,000 สวนสมเด็จ กองการศึกษาฯ
ประเพณีส่ีเผ่า ไทศรีสะเกษ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระศรีนครินทร์

- การจ าลองบ้านและการแสดงศิลปะ วฒันธรรม ศรีสะเกษ
ประเพณีท้องถิ่น วถิชีีวติของชน 4 เผ่า (ลาว เขมร

ส่วย เยอ)
- การคัดสรรรากวฒันธรรมของดีบ้านฉัน
- การจ าหน่ายอาหารพืน้เมือง การสาธติการท า
อาหารพืน้เมือง
- การแสดง นิทรรศการ การประกวดผลิตภัณฑ์
พืน้เมือง
- การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ 
การแสดงการวาดภาพของศิลปินท้องถิ่น
- จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พืน้เมือง (OTOP) 
และผลผลิตทางการเกษตร
- การแสดงดนตรีศิลปวฒันธรรมไทย
- มหกรรมการแสดง แสง สี เสียง "อารยธรรม
แห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร" ต านาน
การสร้างเมืองศรีสะเกษ 
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

แบบ ผด 02 

7 อุดหนุนส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เงินอุดหนุนส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 200,000  สพป.เขต 4 กองการศึกษาฯ
ศรีสะเกษเขต 4 เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงาน ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตามโครงการ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โครงการการ การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมส์" 
แข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมส์" คร้ังที ่12 คร้ังที ่12

8 อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวดัศรีสะเกษ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง 15,000,000 จังหวดัศรีสะเกษ ส านักปลัดฯ
จังหวดัศรีสะเกษ ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที ่47 
“ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬา
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 โครงการบูรณาการร่วมกับจังหวดัศรีสะเกษ จัด
ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวดัสะอาด"

สนับสนุนการประกวด จังหวดัสะอาด" ประจ าปี 
2565 พิจารณาจัดล าดับอ าเภอทีม่ีการจัดขยะมูล
ฝอยชุมชน "อ าเภอสะอาด" ระดับจังหวดั

100,000 เขตพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ กองสาธารณสุข

3 โครงการรวบรวมและน าขยะอันตรายชุมชนไปก าจัด
อย่างถูกวธิี

1.จัดท าแผนงานรวบรวมขยะอันตราย
2.ประชาสัมพันธ ์แผนงานรวบรวมขยะอันตราย 
จังหวดัศรีสะเกษ 
3.รวบรวมขยะอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั ศรีสะเกษ      
2.น าส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวชิาการ

100,000 เขตพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูล
ฝอย การทิง้ การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ
อย่างถูกวธิี

1.จัดการประชาสัมพันธใ์ห้สถานศึกษาใน
สังกัดสัมัครเข้าร่วมโครงการ 
2.ประชุมชี้แจงแจงการด าเนินกิจกรรมตามหลัก 
3Rs ในสถานศึกษา 
2.ด าเนินการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะต้นทาง/การ
จัดการขยะแบบ 3Rs   ในสถานศึกษา                
   
3.สาธติการจัดการขยะเปียก ด้วยวธิถีังขยะอินทรีย์
ฝังดิน  
4.การประกวดสถานศึกษาทีม่ีการบริหารจัดการ
ขยะอย่างถูกวธิี

100,000 โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวดัศรสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด 02 
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 งานปรับปรุงประตูทางเข้าตลาดช่องสะง า ด าเนินการปรับปรุงประตูทางเข้าช่องสะง า 150,000 ตลาดช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ ส านักปลัดฯ
อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ จ านวน 5 ประตู จังหวดัศรีสะเกษ

ประตูที ่1 ขนาดกวา้ง 11.20 เมตร สูง 1.50 เมตร
ประตูที ่2 ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
ประตูที ่3 ขนาดกวา้ง 14.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
ประตูที ่4 ขนาดกวา้ง 14.80 เมตร สูง 1.50 เมตร
ประตูที ่5 ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนด

2 สมทบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการ ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 1,421,000 บ้านธาตุ หมู่ที ่3 ส านักช่าง
ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ต าบลละลม – ถนนลาดยาง
In – Place Recycling) สายทางบ้านธาตุ หมู่ที ่3 ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการ ละลม–โคกตาล อ าเภอภูสิงห์ 
ต าบลละลม – ถนนลาดยางละลม–โคกตาล ด าเนินการทัง้ส้ิน 2,330.00 เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่ จังหวดัศรีสะเกษ
อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ น้อยกวา่ 18,640.00 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 
3 สมทบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการ ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง 1,210,000 บ้านยาง หมู่ที ่10 ส านักช่าง

ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง  ต าบลเมืองแคน – บ้านน้ าอ้อม-
In – Place Recycling) สายทางบ้านยาง หมู่ที ่10  ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 800.00 เมตร น้อย หมู่ที ่6 ต าบลหวา้นค า 
ต าบลเมืองแคน – บ้านน้ าอ้อมน้อย หมู่ที ่6 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ
ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ ยาว 400.00 เมตร 

ช่วงที ่3 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 800.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร 
ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 3,500.00 เมตร  
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 24,200.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บา้นกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลขะยูง – ส านักช่าง

สายทางบ้านกลาง หมูท่ี ่4 ต าบลขะยงู – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร บ้านหนองเหล็ก หมู่ที ่5 

บ้านหนองเหล็ก หมูท่ี ่5 ต าบลตาเกษ   รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  211.00 เมตร ต าบลตาเกษ อ าเภออทุุมพรพสัิย 

อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 844.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000 บ้านหอย หมูท่ี ่1 ต าบลหนองไผ่ ส านักช่าง
สายทางบ้านหอย หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อ าเภอเมือง – วดัสระก าแพง-
วดัสระก าแพงน้อย ต าบลขะยูง อ าเภออุทุมพรพิสัย รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  216.00 เมตร น้อย ต าบลขะยูง 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 864.00 ตารางเมตร  อ าเภออุทุมพรพิสัย

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านเล้า หมูท่ี ่7 – บ้านเพียนาม ส านักช่าง

สายทางบ้านเล้า หมู่ที ่7 – บ้านเพียนามเหนือ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ เหนือ (น้อยล าดวน) หมู่ที ่9 
(น้อยล าดวน) หมู่ที ่9 ต าบลหนองไผ่ – บ้านโนนแย้ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ ต าบลหนองไผ่ – บ้านโนนแย้
หมู่ที่ 7 ต าบลหญา้ปล้อง อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการการทัง้ส้ิน  221.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่7 ต าบลหญ้าปล้อง 

ไม่น้อยกวา่ 884.00 ตารางเมตร อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านโนนส าโรง หมู่ที ่7 ส านักช่าง
สายทางบ้านโนนส าโรง หมู่ที ่7 ต าบลทุง่สวา่ง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลทุง่สวา่ง – บ้านดงยาง 
บ้านดงยาง หมู่ที ่7 ต าบลธาตุ อ าเภอวงัหิน 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ หมู่ที ่7 ต าบลธาตุ อ าเภอวงัหิน
จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  169.00 เมตร หรือมีผิวจราจร จังหวดัศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 845.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านโพนทอง หมู่ที ่1 ส านักช่าง
สายทางบ้านโพนทอง หมู่ที ่1 ต าบลแขม – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลแขม – บ้านอีหล่ า 
บ้านอีหล่ า หมู่ที ่1 ต าบลอีหล่ า อ าเภออุทุมพรพิสัย รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  211.00 เมตร หมู่ที ่1 ต าบลอีหล่ า 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 844.00 ตารางเมตร  อ าเภออุทุมพรพิสัย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านโนนเค็ง หมู่ที ่6 – ส านักช่าง

สายทางบ้านโนนเค็ง หมู่ที ่6 – บ้านโพนทอง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร บ้านโพนทอง หมูท่ี ่1 ต าบลแขม 

หมู่ที ่1 ต าบลแขม อ าเภออุทุมพรพิสัย รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  211.00 เมตร อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 844.00 ตารางเมตร  จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านยางน้อย หมู่ที ่8 – ส านักช่าง

สายทางบ้านยางน้อย หมู่ที ่8 –บ้านเกษมสุข ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร บ้านเกษมสุข หมู่ที ่7
หมู่ที ่7 ต าบลตาเกษ – เขตต าบลส าโรง  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  211.00 เมตร ต าบลตาเกษ - เขตต าบลส าโรง  

อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 844.00 ตารางเมตร  อ าเภออุทุมพรพิสัย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านขะยูง หมู่ที ่1 ส านักช่าง
สายทางบ้านขะยูง หมู่ที ่1 เส้นหน้าโรงเรียนอนุบาล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร เส้นหน้าโรงเรียนอนุบาลจอมจิต 

จอมจิต ต าบลขะยูง – เขตต าบลปะอาว รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  211.00 เมตร ต าบลขะยูง – เขตต าบลปะอาว 

อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 844.00 ตารางเมตร  อ าเภออุทุมพรพิสัย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านวดั หมู่ที ่3 ต าบลโคกจาน ส านักช่าง
สายทางบ้านวดั หมู่ที ่3 ต าบลโคกจาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร อ าเภออทุมุพรพสัิย – เขตต าบล

อ าเภออุทุมพรพิสัย – เขตต าบลบุสูง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  211.00 เมตร บุสูง อ าเภอวงัหิน 
อ าเภอวงัหิน จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 844.00 ตารางเมตร  จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านบก หมู่ที่ 13 ต าบลห้วยเหนือ ส านักช่าง

สายทางบ้านบก หมู่ที ่13 ต าบลห้วยเหนือ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร – บ้านแดง หมูท่ี ่1 ต าบลหว้ยใต้ 

บ้านแดง หมู่ที ่1 ต าบลห้วยใต้ อ าเภอขุขันธ ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  139.00 เมตร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 834.00 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านสร้างเหล่า หมู่ที่ 3 ต าบลยาง ส านักช่าง

สายทางบ้านสร้างเหล่า หมู่ที ่3 ต าบลยาง –  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร –  บ้านหนองทามน้อย หมู่ที ่7 
บ้านหนองทามน้อย หมู่ที ่7 ต าบลค าเนียม รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  210.00 เมตร ต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์ 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร  จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 ทางหลวงหมายเลข 2085 ส านักช่าง
สายทางทางหลวงหมายเลข 2085 ต าบลหนองหัวช้าง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลหนองหัวช้าง – บ้านขี้เหล็ก 

– บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสัง อ าเภอกนัทรารมย์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  210.00 เมตร หมู่ที ่7 ต าบลโนนสัง 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร  อ าเภอกันทรารมย์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านดู่ หมู่ที ่1 – ส านักช่าง
สายทางบ้านดู่ หมู่ที ่1 – บ้านหนองถ่ม หมู่ที ่8 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร บ้านหนองถ่ม หมู่ที ่8 ต าบลดู่ 
ต าบลดู่ – เขตต าบลยาง อ าเภอกันทรารมย์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  210.00 เมตร – เขตต าบลยาง 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร  อ าเภอกันทรารมย์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านน้ าเกล้ียง หมู่ที ่6 – ส านักช่าง

สายทางบ้านน้ าเกล้ียง หมู่ที ่6 – บ้านลุมภู หมู่ที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร บ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าเกล้ียง 

 ต าบลน้ าเกล้ียง อ าเภอน้ าเกล้ียง – เขตต าบลโพธิ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  167.00 เมตร อ าเภอน้ าเกล้ียง – เขตต าบลโพธิ์ 

อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 835.00 ตารางเมตร  อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านไร่เอราวณั หมู่ที ่7 ส านักช่าง

สายทางบ้านไร่เอราวณั หมู่ที ่7 ต าบลเขิน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลเขิน – เขตต าบลรุ่งระว ี
เขตต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  167.00 เมตร อ าเภอน้ าเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 835.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านโนนชมภู หมู่ที ่4 ส านักช่าง
สายทางบ้านโนนชมภู หมู่ที ่4 ต าบลน้ าเกล้ียง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลน้ าเกล้ียง – บ้านสะเต็ง 
บ้านสะเต็ง หมู่ที ่1 ต าบลคูบ อ าเภอน้ าเกล้ียง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  167.00 เมตร หมู่ที่ 1 ต าบลคูบ อ าเภอน้ าเกล้ียง 

จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 835.00 ตารางเมตร  จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

212



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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 สายทางบ้านขนวน หมู่ที ่4 ส านักช่าง
สายทางบ้านขนวน หมู่ที ่4 ต าบลโพนข่า – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลโพนข่า – บ้านเหล่ายอด 
บ้านเหล่ายอด หมู่ที ่2 ต าบลจาน อ าเภอเมือง รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  217.00 เมตร หมู่ที่ 2 ต าบลจาน อ าเภอเมือง 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 868.00 ตารางเมตร  จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านตัง หมู่ที ่6 – ส านักช่าง

สายทางบ้านตัง หมู่ที ่6 – บ้านหนองแค หมู่ที ่1,17 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้ง บ้านหนองแค หมู่ที ่1,17 
ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ – ข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล 
ทางหลวงแผ่นดินสายราษีไศล - โพนทราย ในการด าเนินการทัง้ส้ิน 162.00 เมตร หรือมีผิวจราจร จังหวดัศรีสะเกษ – ทางหลวง

ไม่น้อยกวา่ 810.00 ตารางเมตร แผ่นดินสายราษีไศล - โพนทราย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 สายทางบ้านมะยาง หมู่ที ่5 ส านักช่าง
สายทางบ้านมะยาง หมู่ที ่5 ต าบลหนองแค ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้ง ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล 
อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ – ข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง จังหวดัศรีสะเกษ – ทางหลวง
ทางหลวงแผ่นดินสายราษีไศล - โพนทราย ในการด าเนินการทัง้ส้ิน 162.00 เมตร หรือมีผิวจราจร แผ่นดินสายราษีไศล - โพนทราย

ไม่น้อยกวา่ 810.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000 บา้นหนองกก หมู่ที่ 6 ต าบลบวัหุง่ ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองกก หมู่ที ่6 ต าบลบัวหุง่ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ อ าเภอราษีไศล – บ้านค้อ 
อ าเภอราษีไศล – บ้านค้อ หมู่ที ่6 ต าบลเป๊าะ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ หมู่ที ่6 ต าบลเป๊าะ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  199.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอบงึบรูพ ์จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 796.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000 สายทางบา้นหนองพอก หมู่ที่ 4 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองพอก หมู่ที ่4 ต าบลหนองบัวดง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด 
อ าเภอศิลาลาด – บ้านโนนสังข์ หมู่ที ่8 ต าบลด่าน 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ – บา้นโนนสังข ์หมู่ที่ 8 ต าบลด่าน 
อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  191.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 764.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 สายทางบ้านขาม หมู่ที ่1 ส านักช่าง
สายทางบ้านขาม หมู่ที ่1 ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด – 
บ้านมะยาง หมู่ที ่5 ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ บ้านมะยาง หมู่ที ่5 
จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  155.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล 

ไม่น้อยกวา่ 775.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000 สายทางบ้านท่อคล้อ หมู่ที ่1 – ส านักช่าง
สายทางบ้านท่อคล้อ หมู่ที ่1 – บ้านหนองบักโทน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ  บ้านหนองบักโทน หมู่ที ่4 
หมู่ที ่4 ต าบลท่าคล้อ – เขตต าบลหนองหวา้ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ ต าบลท่าคล้อ – เขตต าบล
อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  162.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หนองหวา้ อ าเภอเบญจลักษ์ 

ไม่น้อยกวา่ 810.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000 บ้านแสนตอ หมู่ที ่11 ส านักช่าง
สายทางบ้านแสนตอ หมู่ที ่11 ต าบลโนนค้อ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ  
อ าเภอโนนคูณ  จังหวดัศรีสะเกษ – เขตอ าเภอส าโรง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ จังหวดัศรีสะเกษ –
จังหวดัอุบลราชธานี  ด าเนินการทัง้ส้ิน  163.00 เมตร หรือมีผิวจราจร เขตอ าเภอส าโรง 

ไม่น้อยกวา่ 815.00 ตารางเมตร จังหวดัอุบลราชธานี 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000 สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที ่5 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที ่5 ต าบลโดด ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ – 

อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ – เขตอ าเภอเมืองจันทร์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  166.00 เมตร เขตอ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 830.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000 บ้านหนองขาม หมู่ที ่10 – ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองขาม หมู่ที ่10 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร วัดป่าโพธิศ์รีสุวรรณ ต าบลเสียว 

วดัป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ ต าบลเสียว รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  166.00 เมตร อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 830.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000 บ้านป่าฝาง หมู่ที ่20 ส านักช่าง

สายทางบ้านป่าฝาง หมู่ที ่20 ต าบลโดด – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลโดด – โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ต าบลเสียว รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  166.00 เมตร โพธิ์ศรีสุวรรณ ต าบลเสียว 
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 830.00 ตารางเมตร อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ 
31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000 บ้านล้ินฟ้า หมู่ที่ 1 ต าบลล้ินฟ้า – ส านักช่าง

สายทางบ้านล้ินฟ้า หมู่ที ่1 ต าบลล้ินฟ้า – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที ่1 
บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที ่1 ต าบลยางชุมใหญ่ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  173.00 เมตร ต าบลยางชุมใหญ่ 
อ าเภอยางชุมน้อย จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 865.00 ตารางเมตร อ าเภอยางชุมน้อย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที ่4 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที ่4 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลหนองห้าง – บ้านหนองคู
ต าบลหนองห้าง – บ้านหนองคู หมู่ที ่11 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ หมู่ที ่11 ต าบลก้านเหลือง
ต าบลกา้นเหลือง อ าเภออทุมุพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  204.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภออุทุมพรพิสัย 

ไม่น้อยกวา่ 816.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านเรียม หมู่ที ่5 ส านักช่าง
สายทางบ้านเรียม หมู่ที ่5 ต าบลห้วยเหนือ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลห้วยเหนือ – บ้านบก 
บ้านบก หมู่ที ่10 ต าบลลมศักด์ิ อ าเภอขุขันธ ์ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ หมู่ที ่10 ต าบลลมศักด์ิ 
จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  160.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 800.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านตะเคียนตะวนัออก หมูท่ี ่12 ส านักช่าง
สายทางบ้านตะเคียนตะวนัออก หมู่ที ่12 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลตะเคียน – บ้านสะอาง 
ต าบลตะเคียน – บ้านสะอาง หมู่ที ่12 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ หมู่ที ่12 ต าบลห้วยเหนือ 
ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธจ์ังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  160.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 800.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้  

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านช าแระตะวนัตก หมู่ที ่9 ส านักช่าง
สายทางบ้านช าแระตะวนัตก หมู่ที ่9 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลห้วยเหนือ – บ้านสนวน 
ต าบลห้วยเหนือ – บ้านสนวน หมู่ที ่10 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ หมู่ที ่10 ต าบลสะเดาใหญ่ 
ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  194.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 776.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 815,700 บ้านหนองเทา หมู่ที ่3 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองเทา หมู่ที ่3 ต าบลศรีแก้ว – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลศรีแก้ว – บ้านตาไทย 
บ้านตาไทย หมู่ที ่8 ต าบลศรีโนนงาม รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  273.00 เมตร หมู่ที ่8 ต าบลศรีโนนงาม 
อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 1,365.00 ตารางเมตร อ าเภอศรีรัตนะ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000 บ้านสิม หมู่ที ่8 ส านักช่าง

สายทางบ้านสิม หมู่ที ่8 ต าบลโคกจาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลโคกจาน 
อ าเภออุทุมพรพิสัย – เขตต าบลบุสูง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ อ าเภออุทุมพรพิสัย – 
อ าเภอวงัหิน จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  811.00 เมตร หรือมีผิวจราจร เขตต าบลบุสูง อ าเภอวงัหิน 

ไม่น้อยกวา่ 4,866.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,899,000 บ้านห้วยน้ าทิพย์ หมู่ที ่11 – ส านักช่าง
สายทางบ้านห้วยน้ าทิพย์ หมู่ที ่11 – บ้านหนองยาว ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ บ้านหนองยาว หมู่ที ่7 – 
หมู่ที ่7 – บ้านดอนเขียว หมู่ที ่6 ต าบลท่าคล้อ – 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ บ้านดอนเขียว หมู่ที ่6 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อ าเภอเบญจลักษ์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  935.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลท่าคล้อ – ทางหลวง
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 4,675.00 ตารางเมตร แผ่นดินหมายเลข 24 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอเบญจลักษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000 ถนนท้องถิน่หมายเลข ศก .45-002 ส านักช่าง
สายทางถนนท้องถิ่นหมายเลข ศก.45-002 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร บา้นบาก (ฝากบา้นคูซอด) หมู่ที่ 1 

บ้านบาก (ฝากบ้านคูซอด) หมู่ที ่1 ต าบลคูซอด – รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  216.00 เมตร ต าบลคูซอด – เขตต าบลน้ าค า

เขตต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 864.00 ตารางเมตร อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บ้านโพธิ์เก่า หมู่ที ่4 ส านักช่าง
สายทางบ้านโพธิ์เก่า หมู่ที ่4 ต าบลโนนเพ็ก – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลโนนเพ็ก – บ้านหนองออ 
บ้านหนองออ หมู่ที ่3 ต าบลหนองค้า 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ หมู่ที ่3 ต าบลหนองค้า 
อ าเภอพยุห์ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  164.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอพยุห์ จังหวดัศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 820.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,444,300 บ้านหนองส าราญ หมู่ที ่8 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองส าราญ หมู่ที ่8 ต าบลโนนค้อ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลโนนค้อ – บ้านหนองตลาด 
บ้านหนองตลาด หมู่ที ่4 ต าบลเหล่ากวาง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ หมู่ที ่4 ต าบลเหล่ากวาง 
อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  1,368.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 5,472.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านหนองแก้ว หมู่ที ่1 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองแก้ว หมู่ที ่1 ต าบลหนองแก้ว – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้งข้างละ ต าบลหนองแก้ว – บ้านหนองแวง 

บ้านหนองแวง หมู่ที ่4 ต าบลหนองแวง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ หมู่ที ่4 ต าบลหนองแวง 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  215.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอกันทรารมย์ 

ไม่น้อยกวา่ 1,720.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000 บา้นยางเออืด หมูท่ี ่8 ต าบลส าโรง ส านักช่าง
สายทางบ้านยางเอือด หมู่ที ่8 ต าบลส าโรง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร – โรงเรียนบ้านก่อ หมู่ที ่9 
 โรงเรียนบ้านก่อ หมู่ที ่9 ต าบลหนองไฮ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  211.00 เมตร ต าบลหนองไฮ อ าเภออทุุมพรพสัิย 

อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 844.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที ่10 – ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที ่10 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ บ้านหนองเข็งน้อยตะวนัตก 
 บ้านหนองเข็งน้อยตะวนัตก หมู่ที ่12 ต าบลกฤษณา 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการ หมู่ที ่12 ต าบลกฤษณา 
อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  270.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 

ไม่น้อยกวา่ 1,620.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,000,000 บ้านทุง่ขนวนเหนือ หมู่ที ่11 ส านักช่าง
สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลสวนกล้วย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลสวนกล้วย 
อ าเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที ่11 รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,610.00 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์ –
ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 8,050.00 ตารางเมตร ต าบลหนองหว้า อ าเภอเบญจลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที ่11 
จังหวดัศรีสะเกษ 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,000,000 บ้านจ านัน (คลองอีสานเขียว) ส านักช่าง
สายทางบ้านจ านัน (คลองอีสานเขียว) หมู่ที ่3 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่3 ต าบลสวนกล้วย –
ต าบลสวนกล้วย – บ้านทุง่โพธิ์ หมู่ที ่3 ต าบลสังเม็ก รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,610.00 เมตร บ้านทุง่โพธิ์ หมูท่ี ่3 ต าบลสังเม็ก 

อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 8,050.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10,000,000 บ้านกระหวนั หมู่ที ่5 – ส านักช่าง
สายทางบ้านกระหวนั หมู่ที ่5 – บ้านท่าสวา่ง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านท่าสวา่ง หมู่ที ่2 
หมู่ที ่2 ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 2,355.00 เมตร ต าบลโนนส าราญ 
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 14,130.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ 
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

48 ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic ด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic 4,000,000 บา้นทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ต าบลอปีาด ส านักช่าง
Concrete (โดยวธิ ีPavement In – Place Recycling) Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) อ าเภอกันทรารมย์ 
สายทางบ้านทุง่มั่ง หมู่ที ่2,4 ต าบลอีปาด ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จงัหวดัศรีสะเกษ – บ้านแดงหม้อ
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ – รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 725.00 เมตร  ต าบลแดงหม้อ อ าเภอเขื่องใน
บ้านแดงหม้อ ต าบลแดงหม้อ อ าเภอเขื่องใน หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 4,350.00 ตารางเมตร  จังหวดัอุบลราชธานี
จังหวดัอุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

49 ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการปูผิวทาง ด าเนนิการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการปู 4,537,000 บ้านเส่ืองข้าว หมู่ที ่1 – ส านักช่าง
ผิวทาง Asphaltic  Concrete (ปูบน Tack Coat) ผิวทาง Asphaltic  Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านหนองปิงโปง หมู่ที ่4 
สายทางบ้านเส่ืองข้าว หมู่ที ่1 – บ้านหนองปิงโปง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลเส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ
หมู่ที ่4 ต าบลเส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ – บ้านเขิน รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 2,030.00 เมตร   - บ้านเขิน หมู่ที ่1 ต าบลเขิน 
หมู่ที ่1 ต าบลเขิน อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 10,150.00 ตารางเมตร  อ าเภอน้ าเกล้ียง 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
50 ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการปูผิวทาง ด าเนนิการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการปู 498,000 บ้านโจดนาห่อม หมู่ที ่3 – ส านักช่าง

ผิวทาง Asphaltic  Concrete (ปูบน Tack Coat) ผิวทาง Asphaltic  Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านคลีกล้ิง หมู่ที ่1
สายทางบ้านโจดนาห่อม หมู่ที ่3 – บ้านคลีกล้ิง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด  
หมู่ที ่1 ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  218.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ – เขตอ าเภอ
จังหวดัศรีสะเกษ – เขตอ าเภอพนมไพร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 1,090.00 ตารางเมตร พนมไพร จังหวดัร้อยเอ็ด
จังหวดัร้อยเอ็ด รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

51 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 1,084,000 ทางหลวงหมายเลข 226 – ส านักช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – บ้านบอน หมู่ที่ 9 ต าบลตาเกษ 
Place Recycling) สายทางทางหลวงหมายเลข 226 Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร – บ้านโนนคูณ หมู่ที ่2 
– บ้านบอน หมู่ที ่9 ต าบลตาเกษ – บ้านโนนคูณ หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน ต าบลแต้ อ าเภออุทุมพรพิสัย
หมู่ที ่2 ต าบลแต้ อ าเภออุทุมพรพิสัย 315.00 เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ จังหวดัศรีสะเกษ
จังหวดัศรีสะเกษ 1,890.00 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

52 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 5,000,000 บ้านกระแชงใต้ หมู่ที ่2 ส านักช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In –  ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ 

Place Recycling) สายทางบ้านกระแชงใต้ หมู่ที ่2 Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  – บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที ่3
ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ – บ้านกุดนาแก้ว ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ต าบลภูฝ้าย อ าเภอขุนหาญ 
หมู่ที ่3 ต าบลภูฝ้าย อ าเภอขุนหาญ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  970.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ
จังหวดัศรีสะเกษ หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 7,760.00 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
53 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,950,000 บ้านตาเหมา หมู่ที ่6 – ส านักช่าง

Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – บ้านไหล่ดุม หมู่ที ่2 
Place Recycling) สายทางบ้านตาเหมา หมู่ที ่6 – Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ต าบลสังเม็ก 
บ้านไหล่ดุม หมู่ที ่2 ต าบลสังเม็ก อ าเภอกันทรลักษ์  ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร อ าเภอกันทรลักษ์  
จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 966.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 7,728.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

54 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,151,000 ทางหลวง 2167 บ้านพิมาย ส านักช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – หมู่ที ่1 ต าบลพิมาย – บ้านก่อ 
Place Recycling) สายทางทางหลวง 2167 Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  หมู่ที ่1 ต าบลพิมายเหนือ 
บ้านพิมาย หมู่ที ่1 ต าบลพิมาย – บ้านก่อ หมู่ที ่1 ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร อ าเภอปรางค์กู่
ต าบลพิมายเหนือ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  920.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 7,360.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

55 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 5,000,000 บ้านใจดี หมู่ที ่1 – บ้านอังกุล ส านักช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – หมู่ที ่7 – บ้านสมใจ หมู่ที ่9 
Place Recycling) สายทางบ้านใจดี หมู่ที ่1 – Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ต าบลใจดี อ าเภอขุขันธ ์
บ้านอังกุล หมู่ที ่7 – บ้านสมใจ หมู่ที ่9 ต าบลใจดี ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ
อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  800.00 เมตร 

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 6,400.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

56 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 2,523,000 บ้านโพนค้อ หมู่ที ่1 ส านักช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ต าบลโพนค้อ อ าเภอเมือง – 
Place Recycling) สายทางบ้านโพนค้อ หมู่ที ่1 Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  บ้านลุมพุก หมู่ที ่5 
ต าบลโพนค้อ อ าเภอเมือง – บ้านลุมพุก หมู่ที ่5 หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน ต าบลตองปิด อ าเภอน้ าเกล้ียง 
ต าบลตองปิด อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 724.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ จังหวดัศรีสะเกษ

4,344.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

57 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,999,000 บ้านหนองหิน หมู่ที ่2 ส านักช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ต าบลสวนกล้วย – 
Place Recycling) สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที ่2 Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร บ้านทุง่สวา่ง หมู่ที ่6 
ต าบลสวนกล้วย – บ้านทุง่สวา่ง หมู่ที ่6 หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน ต าบลกุดเสลา อ าเภอกันทรลักษ์ 

ต าบลกุดเสลา อ าเภอกันทรลักษ์ 1,300.00 เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ จังหวดัศรีสะเกษ
จังหวดัศรีสะเกษ 7,800.00 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

58 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 3,500,000 ชุมชนหนองยาง – ส านักช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – บ้านซ า หมู่ที ่1 ต าบลซ า 
Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง – Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร อ าเภอเมือง  จังหวดัศรีสะเกษ
บ้านซ า หมู่ที ่1 ต าบลซ า อ าเภอเมือง  หนา 0.04 เมตร รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 
จังหวดัศรีสะเกษ 1,237.00 เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 

7,422.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

59 ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,997,000 บ้านโนนส าราญ หมู่ที ่1 ส านักช่าง
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement In – ต าบลโนนส าราญ – 
Place Recycling) สายทางบ้านโนนส าราญ หมู่ที ่1 Place Recycling) บ้านนาขนวน หมู่ที ่5 
 ต าบลโนนส าราญ – บ้านนาขนวน หมู่ที ่5 ช่วงที ่1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ต าบลขนุน อ าเภอกันทรลักษ์
ต าบลขนุน อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ หนา 0.05 เมตร ยาว 275.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ

ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 479.00 เมตร  

ช่วงที ่3 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 400.00 เมตร
รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 1,154.00 เมตร  
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 7,882.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

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

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  8,000.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

61 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร 498,000 บ้านหมากยาง หมู่ที ่3 ส านักช่าง
สายทางบ้านหมากยาง หมู่ที ่3 ต าบลเป๊าะ กว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการด าเนนิการทั้งส้ิน  ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ –
อ าเภอบึงบูรพ์ – บ้านหนองเรือ หมู่ที ่13 1,215.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ บ้านหนองเรือ หมู่ที ่13 
ต าบลเสียว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ  4,860.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที ่ ต าบลเสียว 

อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวดัศรีสะเกษ

62 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร 498,000 บา้นหาด หมู่ที่ 2 ต าบลเปา๊ะ – ส านักช่าง
สายทางบ้านหาด หมู่ที ่2 ต าบลเป๊าะ – คลองส่งน้ า กว้าง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการด าเนนิการทั้งส้ิน  คลองส่งน้ า ต าบลบึงบูรพ์ 
ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 1,215.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ อ าเภอบงึบรูพ ์จังหวัดศรีสะเกษ

4,860.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

63 ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร 499,000 บ้านโนนสาวสวย หมู่ที ่4 ส านักช่าง
สายทางบ้านโนนสาวสวย หมู่ที ่4 ต าบลบึงบูรพ์ – กว้าง  5.00 เมตร  รวมระยะทางในการด าเนินการทั้งส้ิน  ต าบลบึงบูรพ์ – บ้านห้วย
บ้านห้วย หมู่ที ่3 ต าบลบัวหุง่ อ าเภอราษีไศล 900.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่  หมู่ที ่3 ต าบลบัวหุง่ 
จังหวดัศรีสะเกษ 4,500.00 ตารางเมตร อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

64 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านรุงตะวนัออก หมู่ที ่9 ส านักช่าง
สายทางบ้านรุงตะวนัออก หมู่ที ่9 ต าบลรุง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลรุง – เขตต าบลบึงมะลู 
เขตต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ ด าเนินการทัง้ส้ิน 533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอกันทรลักษ์  
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
65 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโนนส าราญใต้ หมู่ที ่10 – ส านักช่าง

สายทางบ้านโนนส าราญใต้ หมู่ที ่10 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านโนนเหล่ือม หมู่ที ่6 
บ้านโนนเหล่ือม หมู่ที ่6 ต าบลโนนส าราญ – ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลโนนส าราญ – บา้นด่านกลาง 

บ้านด่านกลาง หมู่ที ่1 ต าบลภูผาหมอก ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร หมู่ที ่1 ต าบลภูผาหมอก 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอกันทรลักษ์ 

จังหวดัศรีสะเกษ
66 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองหวา้ หมู่ที ่5 ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองหวา้ หมู่ที ่5 ต าบลภูผาหมอก – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลภูผาหมอก – 
ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  428.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกนัทรลักษ ์ 

ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

67 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านสนาย หมู่ที ่3 ส านักช่าง
สายทางบ้านสนาย หมู่ที ่3 ต าบลพิมาย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลพิมาย – เขตต าบลกู่ 
เขตต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  657.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอปรางค์กู ่จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 2,628.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

68 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านกู่ หมู่ที ่1 ต าบลกู่ – ส านักช่าง
สายทางบ้านกู่ หมู่ที ่1 ต าบลกู่ – เขตต าบลพิมาย ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ เขตต าบลพมิาย อ าเภอปรางค์กู่  

อ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  657.00 เมตร หรือมีผิวจราจร จังหวดัศรีสะเกษ
ไม่น้อยกวา่ 2,628.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

69 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านกู่ หมู่ที ่1 ต าบลกู่ – ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที ่6 ต าบลดู่ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ เขตต าบลพมิาย อ าเภอปรางค์กู่  

เขตต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอปรางค์กู่ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  657.00 เมตร หรือมีผิวจราจร จังหวดัศรีสะเกษ
ไม่น้อยกวา่ 2,628.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

70 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านสมอ หมู่ที ่2 ต าบลสมอ ส านักช่าง
สายทางบ้านสมอ หมู่ที ่2 ต าบลสมอ – บ้านโคกสูง ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ – บ้านโคกสูง หมู่ที ่9
หมู่ที่ 9 ต าบลโพธิศ์รี อ าเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  657.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอปรางค์กู่  

ไม่น้อยกวา่ 2,628.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

71 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านหนองนกทา หมู่ที ่9 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองนกทา หมู่ที ่9 ต าบลสมอ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสมอ – บ้านมัดกา 
บ้านมัดกา หมู่ที ่4 ต าบลหนองเชียงทูน ด าเนินการทัง้ส้ิน  657.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่4 ต าบลหนองเชียงทูน 
อ าเภอปรางค์กู่ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,628.00 ตารางเมตร อ าเภอปรางค์กู ่จังหวัดศรีสะเกษ


รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

72 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านไฮ หมูท่ี ่7 ต าบลพมิายเหนือ ส านักช่าง
สายทางบ้านไฮ หมู่ที ่7 ต าบลพิมายเหนือ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ  - บ้านกระโดน หมู่ที ่12 
บ้านกระโดน หมู่ที ่12 ต าบลหนองเชียงทูน ด าเนินการทัง้ส้ิน  657.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลหนองเชียงทูน
อ าเภอปรางค์กู่ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,628.00 ตารางเมตร อ าเภอปรางค์กู่

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
73 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านสะเดา หมู่ที ่4 ส านักช่าง

สายทางบ้านสะเดา หมู่ที ่4 ต าบลหนองไผ่ ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง – 
อ าเภอเมือง – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที ่5 ต าบลโพธิ์ชัย ด าเนินการทัง้ส้ิน  613.00 เมตร หรือมีผิวจราจร บ้านโนนใหญ่ หมู่ที ่5 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,452.00 ตารางเมตร ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออทุมุพรพสัิย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
74 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองไผ่ หมู่ที ่4 ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที ่4 ต าบลวงัหิน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลวงัหิน – วดัป่าโนนกระโดน

วดัป่าโนนกระโดน – เขตต าบลโพนยาง ด าเนินการทัง้ส้ิน  577.00 เมตร หรือมีผิวจราจร  – เขตต าบลโพนยาง 
อ าเภอวงัหิน จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,308.00 ตารางเมตร อ าเภอวงัหิน จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
75 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านทางสาย หมู่ที ่1 – ส านักช่าง

สายทางบ้านทางสาย หมู่ที ่1 – รอบอ่างเก็บน้ า ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ รอบอ่างเก็บน้ าห้วยคล้า 
ห้วยคล้า ต าบลทุง่สวา่ง – เขตต าบลบ่อแก้ว ด าเนินการทัง้ส้ิน  577.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลทุง่สวา่ง – 
อ าเภอวงัหิน จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,308.00 ตารางเมตร เขตต าบลบ่อแก้ว อ าเภอวงัหิน

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

76 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านค้อ หมู่ที ่3 ต าบลโนนเพ็ก ส านักช่าง
สายทางบ้านค้อ หมู่ที ่3 ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ อ าเภอพยุห ์– บา้นเหล่าโนนตูม 

– บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที ่13 ต าบลทุม่ ด าเนินการทัง้ส้ิน  562.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่13 ต าบลทุม่ 
อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,248.00 ตารางเมตร อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
77 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านกระแซง หมู่ที่ 2 ต าบลต าแย ส านักช่าง

สายทางบ้านกระแซง หมู่ที ่2 ต าบลต าแย ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ อ าเภอพยุห์ – ต าบลละเอาะ 
อ าเภอพยุห์ – ต าบลละเอาะ อ าเภอน้ าเกล้ียง ด าเนินการทัง้ส้ิน  562.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอน้ าเกล้ียง 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,248.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
78 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านร่องสะอาด หมู่ที ่7 – ส านักช่าง

สายทางบ้านร่องสะอาด หมู่ที ่7 – บ้านไพรวลัย์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านไพรวลัย์ หมู่ที ่11 
หมู่ที ่11 ต าบลพรหมสวสัด์ิ – ถนนศรีสะเกษ – ด าเนินการทัง้ส้ิน  452.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลพรหมสวัสด์ิ – ถนนศรีสะเกษ 

กันทรลักษ์ ช่วง กม.31 อ าเภอพยุห์  ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร  – กันทรลักษ์ ช่วง กม.31 
จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอพยุห์  จังหวดัศรีสะเกษ

79 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านดู่ (วดัป่าอุดมทรัพย)์ ส านักช่าง
สายทางบ้านดู่ (วดัป่าอุดมทรัพย)์ หมู่ที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ หมู่ที ่2 ต าบลขุนหาญ – 
ต าบลขุนหาญ – ฝายนายทวด ต าบลโนนสูง ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ฝายนายทวด ต าบลโนนสูง 
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร  อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

80 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านดู่ หมู่ที ่2 ต าบลขุนหาญ ส านักช่าง
สายทางบ้านดู่ หมู่ที ่2 ต าบลขุนหาญ – ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ 
เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร อ าเภอขุนหาญ 
จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  567.00 เมตร จังหวดัศรีสะเกษ

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,268.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

81 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านขุนหาญใต้ (โนนหมากหึง่) ส านักช่าง
สายทางบ้านขุนหาญใต้ (โนนหมากหึง่) หมู่ที ่9 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  หมู่ที ่9 ต าบลขุนหาญ –
ต าบลขุนหาญ – หนองเด่ือ เขตต าบลโนนสูง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร  หนองเด่ือ เขตต าบลโนนสูง
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
82 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที ่9 ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองกุ้ง หมู่ที ่9 ต าบลเหล่ากวาง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลเหล่ากวาง อ าเภอโนนคูณ 

อ าเภอโนนคูณ – บ้านกุดผักหนาม หมู่ที ่7 ด าเนินการทัง้ส้ิน  509.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – บ้านกุดผักหนาม หมู่ที ่7 
ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,036.00 ตารางเมตร  ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลักษ ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
83 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านหนองก่อไหล่ หมู่ที ่8 ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองก่อไหล่ หมู่ที ่8 ต าบลโพธิ์ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโพธิ์ – บ้านเหล่าฝ้าย 
บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที ่6 ต าบลเหล่ากวาง ด าเนินการทัง้ส้ิน  509.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่6 ต าบลเหล่ากวาง 
อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,036.00 ตารางเมตร  อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ


รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

84 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านหนองปลาเข็งเหนือ หมูท่ี่ 2 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองปลาเข็งเหนือ หมู่ที ่2 ต าบลโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโพธิ์ – บ้านผักขะยา่น้อย 
– บ้านผักขะย่าน้อย หมู่ที ่9 ต าบลบก  ด าเนินการทัง้ส้ิน  509.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่9 ต าบลบก  
อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,036.00 ตารางเมตร  อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
85 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล  ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านพิงพวยใต้ หมู่ที ่9 ส านักช่าง

สายทางบ้านพิงพวยใต้ หมู่ที ่9 ต าบลพิงพวย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลพิงพวย – เขตต าบลศรีแก้ว 

เขตต าบลศรีแก้ว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน 533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

86 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองโดน หมู่ที ่11 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองโดน หมู่ที ่11 ต าบลสระเยาว ์– ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสระเยาว ์– บ้านตูม 
บ้านตูม หมู่ที ่1 ต าบลตูม อ าเภอศรีรัตนะ ด าเนินการทัง้ส้ิน 533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่1 ต าบลตูม 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
87 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านทุง่รวงทอง หมู่ที ่19 ส านักช่าง

สายทางบ้านทุง่รวงทอง หมู่ที ่19 ต าบลสังเม็ก – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสังเม็ก – บ้านจ านัน 
บ้านจ านัน หมู่ที ่3 ต าบลสวนกล้วย ด าเนินการทัง้ส้ิน  430.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่3 ต าบลสวนกล้วย 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,150.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

88 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านทุง่ขนวนเหนือ หมู่ที ่11 ส านักช่าง
สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลสวนกล้วย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสวนกล้วย – บา้นนากนัตม 

– บ้านนากันตม หมู่ที ่14 ต าบลสังเม็ก ด าเนินการทัง้ส้ิน  430.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่14 ต าบลสังเม็ก
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,150.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
89 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านทุง่ขนวนเหนือ หมู่ที ่11 ส านักช่าง

สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลสวนกล้วย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ  ต าบลสวนกล้วย – บา้นทุ่งโพธิ ์

– บ้านทุง่โพธิ์ หมู่ที ่3 ต าบลสังเม็ก ด าเนินการทัง้ส้ิน  535.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่3 ต าบลสังเม็ก 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
90 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองหิน หมู่ที ่2 ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที ่2 ต าบลสวนกล้วย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งสว่าง 

บ้านทุง่สวา่ง หมู่ที ่6 ต าบลกุดเสลา ด าเนินการทัง้ส้ิน  535.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่6 ต าบลกุดเสลา 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
91 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านนารุ่งเรือง หมู่ที ่7 ส านักช่าง

สายทางบ้านนารุ่งเรือง หมู่ที ่7 ต าบลขนุน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลขนุน – บ้านโนนคูณ 
บ้านโนนคูณ หมู่ที ่14 ต าบลกุดเสลา ด าเนินการทัง้ส้ิน  535.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่14 ต าบลกุดเสลา 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

231



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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

92 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บา้นนาขนวน หมู่ที่ 5 ต าบลขนนุ ส านักช่าง
สายทางบ้านนาขนวน หมู่ที ่5 ต าบลขนุน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ – บ้านซะวาซอ หมู่ที ่9 
 บ้านซะวาซอ หมู่ที ่9 ต าบลกุดเสลา ด าเนินการทัง้ส้ิน  535.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลกดุเสลา อ าเภอกนัทรลักษ์

อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

93 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองค า หมู่ที ่9 – ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองค า หมู่ที ่9 – ร่องค า ชว่งที ่1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.80 เมตร  ยาว  216.00 เมตร ร่องค า ต าบลน้ าค า 
ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.80 เมตร  ยาว 300.00 เมตร อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน 516.00 เมตร 
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,476.80 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

94 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโนนสวนป่า หมู่ที ่13 – ส านักช่าง
สายทางบ้านโนนสวนป่า หมู่ที ่13 – เขตแม่น้ ามูล ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ  เขตแม่น้ ามูล ต าบลน้ าค า 
ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  495.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 2,475.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้

95 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองโน (ทุง่มน) ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองโน (ทุง่มน) หมู่ที ่3 ต าบลน้ าค า ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.25 เมตร  รวมระยะทางในการ หมู่ที ่3 ต าบลน้ าค า – 
– เขตต าบลคูซอด อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  580.00 เมตร หรือมีผิวจราจร เขตต าบลคูซอด อ าเภอเมือง 

ไม่น้อยกวา่ 2,465.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

96 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านนิคมเขต 3 หมู่ที ่7 ส านักช่าง
สายทางบ้านนิคมเขต 3 หมู่ที ่7 ต าบลหนองฉลอง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลหนองฉลอง – บ้านตาดม 
บ้านตาดม หมู่ที ่8 ต าบลห้วยใต้ (แยกทางหลวง ด าเนินการทัง้ส้ิน  635.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่8 ต าบลห้วยใต้ 
หมายเลข 220) ต าบลนิคมพัฒนา ไม่น้อยกวา่ 2,540.00 ตารางเมตร (แยกทางหลวงหมายเลข 220) 
อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอขุขันธ ์

จังหวดัศรีสะเกษ
97 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านนิคมหนองฉลอง หมู่ที ่9 ส านักช่าง

สายทางบ้านนิคมหนองฉลอง หมู่ที ่9 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลหนองฉลอง – บ้านตาดม 
ต าบลหนองฉลอง – บ้านตาดม หมู่ที ่8 ด าเนินการทัง้ส้ิน  635.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่8 ต าบลห้วยใต้ 
ต าบลห้วยใต้ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,540.00 ตารางเมตร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
98 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านจ านรรจ์ หมู่ที ่3 ส านักช่าง

สายทางบ้านจ านรรจ์ หมู่ที ่3 ต าบลตาอุด – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลตาอุด – บ้านติม หมู่ที ่1 
บ้านติม หมู่ที ่1 ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขุขันธ ์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  635.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขุขันธ ์
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,540.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
99 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านเด่ือนอก หมู่ที ่9 ส านักช่าง

สายทางบ้านเด่ือนอก หมู่ที ่9 ต าบลตาอุด – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลตาอุด – เขตต าบล
เขตต าบลหนองฉลอง (สนามกีฬา) อ าเภอขุขันธ ์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  635.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หนองฉลอง (สนามกีฬา) 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,540.00 ตารางเมตร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

100 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บา้นหวันอน หมู่ที่ 8 ต าบลตาอดุ ส านักช่าง
บ้านหัวนอน หมู่ที ่8 ต าบลตาอุด – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ – เขตต าบลศรีตระกูล 
เขตต าบลศรีตระกูล (หนองพะแนง) อ าเภอขุขันธ ์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  635.00 เมตร หรือมีผิวจราจร (หนองพะแนง) 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,540.00 ตารางเมตร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้
101 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านคูซอด หมู่ที ่1,2 ส านักช่าง

สายทางบ้านคูซอด หมู่ที ่1,2 ต าบลคูซอด ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง – 
อ าเภอเมือง – เขตต าบลกุดเมืองฮาม ด าเนินการทัง้ส้ิน  493.00 เมตร หรือมีผิวจราจร เขตต าบลกุดเมืองฮาม 
อ าเภอยางชุมน้อย จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,465.00 ตารางเมตร อ าเภอยางชุมน้อย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
102 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านซ า หมู่ที ่1 ต าบลซ า – ส านักช่าง

สายทางบ้านซ า หมู่ที ่1 ต าบลซ า – บ้านอีหล่ า ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ  บ้านอีหล่ า (หนองเครือซูด)
(หนองเครือซูด) หมู่ที ่8 ต าบลหมากเขียบ ด าเนินการทัง้ส้ิน  493.00 เมตร หรือมีผิวจราจร  หมู่ที ่8 ต าบลหมากเขียบ 
อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,465.00 ตารางเมตร อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
103 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโนนแย้ หมู่ที ่7 ส านักช่าง

สายทางบ้านโนนแย้ หมู่ที ่7 ต าบลหญ้าปล้อง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลหญ้าปล้อง – เขตต าบล
เขตต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  613.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หนองไผ่ อ าเภอเมือง 

ไม่น้อยกวา่ 2,452.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

104 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโพธิ์ หมู่ที ่2 ต าบลซ า – ส านักช่าง
บ้านโพธิ์ หมู่ที ่2 ต าบลซ า – บ้านหนองสาด ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านหนองสาด หมู่ที ่4 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองครก อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  493.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลหนองครก อ าเภอเมือง 

ไม่น้อยกวา่ 2,465.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

105 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโพธิ์ หมู่ที ่2 – บ้านซ า ส านักช่าง
สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที ่2 – บ้านซ า หมู่ที ่1 ต าบลซ า ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ หมูท่ี ่1 ต าบลซ า – บา้นหนองสาด 

– บ้านหนองสาด หมู่ที ่4 ต าบลหนองครก ด าเนินการทัง้ส้ิน  493.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่4 ต าบลหนองครก 
อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,465.00 ตารางเมตร อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
106 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองสวง หมู่ที ่3 – ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองสวง หมู่ที ่3 – บ้านดอนกลาง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านดอนกลาง หมู่ที ่7 
หมู่ที ่7 ต าบลหนองครก – เขตต าบลหมากเขียบ ด าเนินการทัง้ส้ิน  613.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลหนองครก – เขตต าบล
อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,452.00 ตารางเมตร หมากเขียบ อ าเภอเมือง 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
107 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองถ่ม หมู่ที ่3 – ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที ่3 – บ้านคล้อ หมู่ที ่2,7 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านคล้อ หมู่ที ่2,7 ต าบลดู่ – 
ต าบลดู่ – เขตต าบลหนองบัว อ าเภอกันทรารมย์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  550.00 เมตร หรือมีผิวจราจร เขตต าบลหนองบัว 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,200.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรารมย์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

108 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองถ่ม หมูท่ี่ 3 ต าบลดู่ – ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที ่3 ต าบลดู่ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านสวนฝ้าย หมู่ที ่5 
บ้านสวนฝ้าย หมู่ที ่5 ต าบลผักแพว ด าเนินการทัง้ส้ิน  550.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลผักแพว อ าเภอกนัทรารมย ์

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,200.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

109 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านดู่ หมู่ที ่1 ต าบลดู่ – ส านักช่าง
สายทางบ้านดู่ หมู่ที ่1 ต าบลดู่ – บ้านหนองกก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านหนองกก หมูท่ี ่2 ต าบลยาง 

หมู่ที ่2 ต าบลยาง อ าเภอกันทรารมย์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  550.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,200.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
110 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บา้นหวัหนอง หมู่ที่ 8 ต าบลไผ่ – ส านักช่าง

บ้านหัวหนอง หมู่ที ่8 ต าบลไผ่ – บ้านหัวดง หมู่ที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร  รวมระยะทางในการ บา้นหวัดง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหมี 

ต าบลหนองหมี อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  545.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่น้อยกวา่ 2,452.50 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

111 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านสร้างปี ่หมู่ที ่2 ส านักช่าง
สายทางบ้านสร้างปี ่หมู่ที ่2 ต าบลสร้างปี ่ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสร้างปี ่อ าเภอราษีไศล – 
อ าเภอราษีไศล – บ้านหอย หมู่ที ่3 ต าบลโนนคูณ ด าเนินการทัง้ส้ิน  611.00 เมตร หรือมีผิวจราจร บ้านหอย หมูท่ี่ 3 ต าบลโนนคูณ 

อ าเภอยางชุมน้อย จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,444.00 ตารางเมตร อ าเภอยางชุมน้อย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

112 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านด่าน หมู่ที ่4 ต าบลสร้างปี ่ ส านักช่าง
สายทางบ้านด่าน หมู่ที ่4 ต าบลสร้างปี ่– ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร  รวมระยะทางในการ – บ้านคูสระน้อย หมู่ที ่7
บ้านคูสระน้อย หมู่ที ่7 ต าบลไผ่ อ าเภอราษีไศล ด าเนินการทัง้ส้ิน  545.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลไผ่ อ าเภอราษีไศล 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,452.50 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
113 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโนน หมู่ที ่5 ต าบลโพนข่า ส านักช่าง

สายทางบ้านโนน หมู่ที ่5 ต าบลโพนข่า – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ – เขตต าบลตะดอบ อ าเภอเมือง 

เขตต าบลตะดอบ อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  615.00 เมตร หรือมีผิวจราจร จังหวดัศรีสะเกษ
ไม่น้อยกวา่ 2,460.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

114 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านหนองแวง หมู่ที ่6 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที ่6 ต าบลโพนเขวา ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโพนเขวา (เส้นหลังวังวรวุฒิ)

 (เส้นหลังวงัวรวฒิุ) – บ้านหนองหวา้ หมู่ที ่1 ด าเนินการทัง้ส้ิน  615.00 เมตร หรือมีผิวจราจร  – บ้านหนองหวา้ หมู่ที ่1 
ต าบลหนองแก้ว  อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,460.00 ตารางเมตร ต าบลหนองแก้ว  อ าเภอเมือง

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
115 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที ่1 – ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที ่1 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที ่3 
บ้านหนองนกเขียน หมู่ที ่3 ต าบลหนองงูเหลือม – ด าเนินการทัง้ส้ิน  523.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลหนองงูเหลือม – 
เขตต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,092.00 ตารางเมตร เขตต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

116 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมูท่ี ่14 – ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที ่14 – ทางหลวง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ทางหลวงหมายเลข 24 
หมายเลข 24 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลักษ์  ด าเนินการทัง้ส้ิน  421.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลหนองหวา้ 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,105.00 ตารางเมตร อ าเภอเบญจลักษ์  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
117 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านร่องเก้า หมู่ที ่12 ส านักช่าง

สายทางบ้านร่องเก้า หมู่ที ่12 ต าบลโนนค้อ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโนนค้อ – บ้านหนองตลาด 

บ้านหนองตลาด หมู่ที ่4 ต าบลเหล่ากวาง ด าเนินการทัง้ส้ิน  453.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่4 ต าบลเหล่ากวาง 
อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,038.50 ตารางเมตร อ าเภอโนนคูณ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
118 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที ่14 – ส านักช่าง

สายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที ่14 – บ้านหนองหิน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านหนองหิน หมู่ที ่6 
หมู่ที ่6 ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ ด าเนินการทัง้ส้ิน  409.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,045.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
119 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านยางชุมน้อย หมู่ที ่6 ส านักช่าง

สายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที ่6 ต าบลยางชุมน้อย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลยางชุมน้อย – 
บ้านหนองเทา หมู่ที ่12 ต าบลคอนกาม ด าเนินการทัง้ส้ิน  555.00 เมตร หรือมีผิวจราจร บ้านหนองเทา หมู่ที ่12 
อ าเภอยางชุมน้อย จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,220.00 ตารางเมตร ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชมุนอ้ย

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

120 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านโนนคูณ หมู่ที ่6 ส านักช่าง
สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที ่6 ต าบลโนนคูณ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโนนคูณ – เขตต าบล
เขตต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมน้อย ด าเนินการทัง้ส้ิน  555.00 เมตร หรือมีผิวจราจร คอนกาม อ าเภอยางชุมน้อย 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,220.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
121 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที ่13 ส านักช่าง

สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที ่13 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลหนองหญ้าลาด – 
ต าบลหนองหญ้าลาด – บ้านประทาย หมู่ที ่3 ด าเนินการทัง้ส้ิน  428.00 เมตร หรือมีผิวจราจร บ้านประทาย หมู่ที ่3 
ต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร ต าบลทุ่งใหญ ่อ าเภอกันทรลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
122 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านขนาใหม่ หมู่ที ่7 – ส านักช่าง

สายทางบ้านขนาใหม่ หมู่ที ่7 – บ้านโนนส าเริง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านโนนส าเริง หมู่ที ่9 
หมู่ที ่9 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์  ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลน้ าออ้ม อ าเภอกนัทรลักษ์  

จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

123 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านขนาใหม่ หมู่ที ่7 – ส านักช่าง
สายทางบ้านขนาใหม่ หมู่ที ่7 – บ้านกุดปลาขาว ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านกุดปลาขาว หมู่ที ่12 
 หมู่ที ่12 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์  ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลน้ าออ้ม อ าเภอกนัทรลักษ์  

จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

124 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บา้นโนนด่ัง หมู่ที่ 12 – บา้นกะท ิ ส านักช่าง
สายทางบ้านโนนด่ัง หมู่ที ่12 – บ้านกะทิ หมู่ที ่15 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ หมู่ที ่15 ต าบลปราสาท 
ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  558.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอห้วยทับทัน  จงัหวดัศรีสะเกษ 


– เขตต าบลสะโน อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ ไม่น้อยกวา่ 2,790.00 ตารางเมตร -เขตต าบลสะโน อ าเภอส าโรงทาบ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัสุรินทร์
125 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านกระเต็ล หมู่ที ่11 ส านักช่าง

สายทางบ้านกระเต็ล หมู่ที ่11 ต าบลผักไหม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน – 

อ าเภอห้วยทับทัน – บ้านแสนแก้ว หมู่ที ่2 ด าเนินการทัง้ส้ิน  532.00 เมตร หรือมีผิวจราจร บ้านแสนแก้ว หมู่ที ่2 
ต าบลสวาย อ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,660.00 ตารางเมตร ต าบลสวาย อ าเภอปรางค์กู่  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
126 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านหนองแข้ หมู่ที ่11 ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองแข้ หมู่ที ่11 ต าบลกล้วยกวา้ง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลกล้วยกว้าง – บ้านนานวน 

บ้านนานวน หมู่ที ่1 ต าบจานแสนไชย ด าเนินการทัง้ส้ิน  558.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่1 ต าบจานแสนไชย 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,790.00 ตารางเมตร อ าเภอห้วยทับทัน 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
127 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านฟ้าผ่า หมู่ที ่3 ส านักช่าง

สายทางบ้านฟ้าผ่า หมู่ที ่3 ต าบลจานแสนไชย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลจานแสนไชย – บ้านไฮใหญ ่

บ้านไฮใหญ่ หมู่ที ่6 ต าบลกล้วยกวา้ง ด าเนินการทัง้ส้ิน  694.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่6 ต าบลกล้วยกวา้ง 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,776.00 ตารางเมตร อ าเภอห้วยทับทัน 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

128 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บา้นผือ หมู่ที่ 9 ต าบลจานแสนไชย ส านักช่าง
สายทางบ้านผือ หมู่ที ่9 ต าบลจานแสนไชย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ  - บ้านโนนแถลง หมู่ที ่11 
บ้านโนนแถลง หมู่ที ่11 (บ้านฝากหนองสะมอน) ด าเนินการทัง้ส้ิน  694.00 เมตร หรือมีผิวจราจร (บ้านฝากหนองสะมอน) 
ต าบลเมืองหลวง อ าเภอห้วยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,776.00 ตารางเมตร ต าบลเมืองหลวง อ าเภอหว้ยทับทัน

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
129 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านปะโด๊ะ หมู่ที ่8 ส านักช่าง

สายทางบ้านปะโด๊ะ หมู่ที ่8 ต าบลปราสาท ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั 

อ าเภอห้วยทับทัน – เขตต าบลเมืองจันทร์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  558.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – เขตต าบลเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,790.00 ตารางเมตร อ าเภอเมืองจันทร์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
130 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านข้าง หมูท่ี ่7 ต าบลกันทรอม ส านักช่าง

สายทางบ้านข้าง หมู่ที ่7 ต าบลกันทรอม – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ 
เขตต าบลโพธิก์ระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอขุนหาญ 

ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

131 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านตานวน (ถนนคลองห้วยตาจู) ส านักช่าง
สายทางบ้านตานวน (ถนนคลองห้วยตาจ)ู ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ หมู่ที ่3 ต าบลกันทรอม 
หมู่ที ่3 ต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ – ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอขุนหาญ – เขตต าบล
เขตต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร ปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

132 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บา้นตานวน หมู่ที่ 3 –สนามกฬีา ส านักช่าง
สายทางบ้านตานวน หมู่ที ่3 –สนามกีฬา ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านกันทรอมตะวนัออก 
บ้านกันทรอมตะวนัออก ต าบลกันทรอม ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
133 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บา้นจองกอ (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ส านักช่าง

สายทางบ้านจองกอ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ หมู่ที ่2 ต าบลกันทรอม – 
ต าบลกันทรอม – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ 
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
134 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหัวช้าง หมู่ที ่5 ส านักช่าง

สายทางบ้านหัวช้าง หมู่ที ่5 ต าบลส าโรงพลัน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลส าโรงพลัน อ าเภอไพรบงึ 

อ าเภอไพรบึง – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  587.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ 
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,348.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
135 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านคูส่ีแจ หมู่ที ่7 ส านักช่าง

สายทางบ้านคูส่ีแจ หมู่ที ่7 ต าบลปราสาทเยอ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลปราสาทเยอ – บ้านดินแดง

บ้านดินแดง หมู่ที ่5 ต าบลดินแดง ด าเนินการทัง้ส้ิน  587.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่5 ต าบลดินแดง 
อ าเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,348.00 ตารางเมตร อ าเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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. 2565
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

136 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านตาเจา หมู่ที ่3,9 – ส านักช่าง
สายทางบ้านตาเจา หมู่ที ่3,9 – บ้านแดง หมู่ที ่5 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านแดง หมู่ที ่5 – 
บ้านหนองส าราญ หมู่ที ่10 ต าบลโนนปูน ด าเนินการทัง้ส้ิน  587.00 เมตร หรือมีผิวจราจร บ้านหนองส าราญ หมู่ที ่10 
อ าเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,348.00 ตารางเมตร ต าบลโนนปูน อ าเภอไพรบึง

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
137 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านสะเดาน้อย หมู่ที ่3 ส านักช่าง

สายทางบ้านสะเดาน้อย หมู่ที ่3 ต าบลส าโรงพลัน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลส าโรงพลัน อ าเภอไพรบงึ 

อ าเภอไพรบึง – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  587.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ 
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,348.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
138 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านกันตรวจ หมู่ที ่1 ส านักช่าง

สายทางบ้านกันตรวจ หมู่ที ่1 ต าบลโนนปูน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโนนปูน อ าเภอไพรบึง – 
อ าเภอไพรบึง – บ้านธาตุกันเกา หมู่ที ่6 ด าเนินการทัง้ส้ิน  587.00 เมตร หรือมีผิวจราจร บ้านธาตุกันเกา หมู่ที ่6 
ต าบลกฤษณา อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,348.00 ตารางเมตร ต าบลกฤษณา อ าเภอขุขันธ ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
139 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านตาจวน หมู่ที ่10 ส านักช่าง

สายทางบ้านตาจวน หมู่ที ่10 ต าบลส าโรงพลัน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลส าโรงพลัน อ าเภอไพรบงึ 

อ าเภอไพรบึง – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  587.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – เขตต าบลโพธิ์กระสังข์ 
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,348.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

140 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านตาทวด หมู่ที ่3 ต าบลรุง ส านักช่าง
สายทางบ้านตาทวด หมู่ที ่3 ต าบลรุง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการ – เขตต าบลบึงมะลู 
เขตต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอกันทรลักษ์ 

ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

141 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองอุดม หมูท่ี ่5 ต าบลรุง ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที ่5 ต าบลรุง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการ – เขตต าบลละลาย 
เขตต าบลละลาย  อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร  อ าเภอกันทรลักษ์ 

ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

142 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 แยกทางหลวงหมายเลข 2335 ส านักช่าง
สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2335 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการ – บ้านทุง่ยาว หมู่ที ่4 
บ้านทุง่ยาว หมู่ที ่4 เขตต าบลละลาย  ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร เขตต าบลละลาย  
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
143 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านค าโปรย หมู่ที ่5 ส านักช่าง

สายทางบ้านค าโปรย หมู่ที ่5 ต าบลละลาย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการ ต าบลละลาย – อ่างเก็บน้ าด่านไอ 

อ่างเก็บน้ าด่านไอ อ าเภอกันทรลักษ์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอกันทรลักษ์  
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

144 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองอุดม หมู่ที ่5 – ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที ่5 – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการ อ่างเก็บน้ าหนองอุดม ต าบลรุง 
 อ่างเก็บน้ าหนองอุดม ต าบลรุง  ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอกันทรลักษ์  
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
145 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านตามูล หมู่ที ่4 ต าบลช า – ส านักช่าง

สายทางบ้านตามูล หมู่ที ่4 ต าบลช า – บ้านตาทวด ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการ บ้านตาทวด หมู่ที ่3 ต าบลรุง  
หมู่ที ่3 ต าบลรุง  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอกันทรลักษ์  

ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

146 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านหนองเก่า หมู่ที ่8 – ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที ่8 – บ้านซ าขี้เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านซ าขี้เหล็ก หมู่ที ่10
หมู่ที ่10 ต าบลพราน – บ้านซ าบันได หมู่ที ่10 ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร  ต าบลพราน – บ้านซ าบันได 
ต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร หมู่ที ่10 ต าบลบักดอง 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ

147 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านเขวา หมู่ที ่2 ส านักช่าง
สายทางบ้านเขวา หมู่ที ่2 ต าบลโพธิ์วงศ์ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโพธิ์วงศ์ – บ้านหนองจิก 
บ้านหนองจิก หมู่ที ่2 ต าบลภูฝ้าย ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่2 ต าบลภูฝ้าย 
อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

148 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านทุง่เลน หมู่ที ่7 ส านักช่าง
สายทางบ้านทุง่เลน หมู่ที ่7 ต าบลพราน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลพราน – บ้านต าหนักไทร 
บ้านต าหนักไทร หมู่ที ่7 ต าบลบักดอง  ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่7 ต าบลบักดอง  
อ าเภอขุนหาญ  จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
149 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 497,000 บ้านประดู่ หมู่ที ่9 ต าบลขะยูง ส านักช่าง

สายทางบ้านประดู่ หมู่ที ่9 ต าบลขะยูง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ – บ้านบุง่ หมู่ที ่12 
บ้านบุง่ หมู่ที ่12 ต าบลปะอาว ด าเนินการทัง้ส้ิน  670.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลปะอาว อ าเภออุทุมพรพิสัย

อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,680.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

150 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 497,000 บ้านกระต่ า หมู่ที ่10 ส านักช่าง
สายทางบ้านกระต่ า หมู่ที ่10 ถนนเลียบคลอง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ถนนเลียบคลองอีสานเขียว 
อีสานเขียว ต าบลขะยูง – บ้านบุง่ หมู่ที ่12 ด าเนินการทัง้ส้ิน  670.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลขะยูง – บ้านบุง่ หมู่ที ่12
ต าบลปะอาว อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,680.00 ตารางเมตร ต าบลปะอาว อ าเภออทุมุพรพสัิย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
151 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 497,000 บ้านโนนใหญ่ หมู่ที ่5 ส านักช่าง

สายทางบ้านโนนใหญ่ หมู่ที ่5 ต าบลโพธิ์ชัย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโพธิช์ัย – บา้นโคกสะอาด 

บ้านโคกสะอาด หมู่ที ่11 ต าบลรังแร้ง ด าเนินการทัง้ส้ิน  670.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่11 ต าบลรังแร้ง 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,680.00 ตารางเมตร อ าเภออุทุมพรพิสัย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

152 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 497,000 บ้านโนนใหญ่ หมู่ที ่5 ส านักช่าง
สายทางบ้านโนนใหญ่ หมู่ที ่5 ต าบลโพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโพธิ์ชยั อ าเภออทุมุพรพสัิย 

อ าเภออุทุมพรพิสัย – บ้านสะเดา หมู่ที ่4 ด าเนินการทัง้ส้ิน  670.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – บ้านสะเดา หมู่ที ่4 
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง  จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,680.00 ตารางเมตร ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
153 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 497,000 บ้านจ าปา หมู่ที ่3 ส านักช่าง

สายทางบ้านจ าปา หมู่ที ่3 ต าบลโพธิ์ชัย – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโพธิ์ชัย – บ้านสร้างแก้ว 
บ้านสร้างแก้ว หมู่ที ่11 ต าบลอีหล่ า ด าเนินการทัง้ส้ิน  670.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่11 ต าบลอีหล่ า 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,680.00 ตารางเมตร อ าเภออุทุมพรพิสัย 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
154 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโนนสวน หมู่ที ่5 ส านักช่าง

สายทางบ้านโนนสวน หมู่ที ่5 ต าบลตูม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการ ต าบลตูม อ าเภอศรีรัตนะ – 
อ าเภอศรีรัตนะ – บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที ่10 ด าเนินการทัง้ส้ิน 428.00 เมตร หรือมีผิวจราจร บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที ่10 
ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน้ าเกล้ียง

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
155 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านหนองคงคา หมู่ที ่10 ส านักช่าง

บ้านหนองคงคา หมู่ที ่10 ต าบลขนุน – บ้านโนนศิริ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลขนุน – บ้านโนนศิริ 
หมู่ที ่7 ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่7 ต าบลบึงมะลู 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

156 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านขนุน หมู่ที ่1 ต าบลขนุน ส านักช่าง
สายทางบ้านขนุน หมู่ที ่1 ต าบลขนุน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ – บ้านหนองผักกูด หมู่ที ่8 
บ้านหนองผักกูด หมู่ที ่8 ต าบลขนุน – ด าเนินการทัง้ส้ิน  533.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลขนุน – บ้านสร้างศาลา
บ้านสร้างศาลา หมู่ที ่10 ต าบลสังเม็ก ไม่น้อยกวา่ 2,132.00 ตารางเมตร  หมู่ที ่10 ต าบลสังเม็ก 
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ

157 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโคกพัฒนา หมู่ที ่12 ส านักช่าง
สายทางบ้านโคกพัฒนา หมู่ที ่12 ต าบลละลาย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลักษ ์

อ าเภอกันทรลักษ์ – เขตต าบลบักดอง ด าเนินการทัง้ส้ิน  428.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – เขตต าบลบักดอง 
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
158 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที ่8 ส านักช่าง

สายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที ่8 ต าบลละลาย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลักษ ์

อ าเภอกันทรลักษ์ – เขตต าบลพราน ด าเนินการทัง้ส้ิน  428.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – เขตต าบลพราน 
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ
159 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโตนด หมู่ที ่2 – ส านักช่าง

สายทางบ้านโตนด หมู่ที ่2 – บ้านโนนสมบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่3 
หมู่ที ่3 ต าบลขนุน  อ าเภอกันทรลักษ์  ด าเนินการทัง้ส้ิน  428.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลขนุน  อ าเภอกนัทรลักษ์  
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

160 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโคกสะอาด หมู่ที ่13 ส านักช่าง
สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที ่13 ต าบลตะเคียนราม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสิงห์ 

อ าเภอภูสิงห์ – เชื่อมเขตอ าเภอขุขันธ ์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  645.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – เชื่อมเขตอ าเภอขุขันธ ์ 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,580.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
161 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที ่10 ส านักช่าง

สายทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที ่10 ต าบลตะเคียนราม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลตะเคียนราม – บ้านนกยูง 

– บ้านนกยูง หมู่ที ่6 ต าบลห้วยต๊ิกชู ด าเนินการทัง้ส้ิน  645.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่6 ต าบลห้วยต๊ิกชู 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,580.00 ตารางเมตร อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
162 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านจอก หมู่ที ่4 ส านักช่าง

 สายทางบ้านจอก หมู่ที ่4 ต าบลห้วยต๊ิกชู – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการ ต าบลหว้ยต๊ิกช ู– บา้นพรหมทอง 

บ้านพรหมทอง หมู่ที ่5 ต าบลละลม ด าเนินการทัง้ส้ิน  520.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่5 ต าบลละลม 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,600.00 ตารางเมตร อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
163 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล สายทาง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านละลมหนองหาร ส านักช่าง

สายทางบ้านละลมหนองหาร หมู่ที ่13 ต าบลละลม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร หมู่ที ่13 ต าบลละลม – 
– เชื่อมถนนลาดยางสายบ้านละลม – ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 445.00 เมตร เชือ่มถนนลาดยางสายบ้านละลม

ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์  จังหวดัศรีสะเกษ รวมระยะทางในการด าเนินการทัง้ส้ิน  645.00 เมตร – ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์  
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,580.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

164 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านประเสริฐพัฒนา ส านักช่าง
สายทางบ้านประเสริฐพัฒนา หมู่ที ่12 ต าบลละลม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ หมู่ที ่12 ต าบลละลม 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ – ด าเนินการทัง้ส้ิน  645.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ 
เชื่อมเขตอ าเภอบัวเชด จังหวดัสุรินทร์ ไม่น้อยกวา่ 2,580.00 ตารางเมตร – เชื่อมเขตอ าเภอบัวเชด 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัสุรินทร์
165 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านละลมเหนือ หมู่ที ่1 ส านักช่าง

สายทางบ้านละลมเหนือ หมู่ที ่1 ต าบลละลม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ – ด าเนินการทัง้ส้ิน  645.00 เมตร หรือมีผิวจราจร จังหวดัศรีสะเกษ – 
เชื่อมเขตอ าเภอบัวเชด จังหวดัสุรินทร์ ไม่น้อยกวา่ 2,580.00 ตารางเมตร เชื่อมเขตอ าเภอบัวเชด 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัสุรินทร์
166 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านอะลาง หมู่ที ่3 ส านักช่าง

สายทางบ้านอะลาง หมู่ที ่3 ต าบลหนองใหญ่ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลหนองใหญ่ – 
เขตต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  669.00 เมตร หรือมีผิวจราจร เขตต าบลตาโกน 

ไม่น้อยกวา่ 2,676.00 ตารางเมตร อ าเภอเมืองจันทร์  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

167 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านเค็ง หมู่ที ่5 – บ้านตาด ส านักช่าง
สายทางบ้านเค็ง หมู่ที ่5 – บ้านตาด หมู่ที ่6 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ หมู่ที ่6 ต าบลตาโกน 
 ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  618.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอเมอืงจนัทร์  จงัหวดัศรีสะเกษ 

– เขตต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ ไม่น้อยกวา่ 2,472.00 ตารางเมตร – เขตต าบลค าผง
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก. ก าหนดให้ อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

168 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านไผ่น้อย หมู่ที ่24 ส านักช่าง
สายทางบ้านไผ่น้อย หมู่ที ่24 ต าบลเมืองจันทร์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจันทร์  - เขตต าบลปราสาท ด าเนินการทัง้ส้ิน  538.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอเมืองจันทร์   - 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,690.00 ตารางเมตร เขตต าบลปราสาท 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอห้วยทับทัน 
จังหวดัศรีสะเกษ 

169 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านหนองเก่า หมู่ที ่8 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที ่8 ต าบลพราน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลพราน – เขตต าบลสิ 
เขตต าบลสิ อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอขุนหาญ 

ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

170 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านกระเจา หมู่ที ่5 ส านักช่าง
สายทางบ้านกระเจา หมู่ที ่5 ต าบลโนนสูง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโนนสูง – บ้านสวนป่า
บ้านสวนป่า หมู่ที ่17 ต าบลบักดอง ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่17 ต าบลบักดอง 
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
171 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านหนองบัว หมู่ที ่6 ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที ่6 ต าบลโนนสูง – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโนนสูง – สวนป่า 
สวนป่า ต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

172 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านหนองประดิษฐ์ หมู่ที ่5 ส านักช่าง
สายทางบ้านหนองประดิษฐ์ หมู่ที ่5 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโพธิ์กระสังข์ – 
ต าบลโพธิ์กระสังข์ – เขตต าบลกันทรอม ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร เขตต าบลกันทรอม 
อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
173 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 บ้านหนองเก่า หมู่ที ่8 ส านักช่าง

สายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที ่8 ต าบลพราน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลพราน – เขตต าบลบักดอง 

เขตต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 

ไม่น้อยกวา่ 2,260.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

174 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านทุง่ขนวนเหนือ หมู่ที ่11 ส านักช่าง
สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลสวนกล้วย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสวนกล้วย – บ้านไหล่ดุม 
– บ้านไหล่ดุม หมู่ที ่2 ต าบลสังเม็ก ด าเนินการทัง้ส้ิน  535.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่2 ต าบลสังเม็ก 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ 
175 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านสายเจริญ หมู่ที ่7 ส านักช่าง

สายทางบ้านสายเจริญ หมู่ที ่7 ต าบลสวนกล้วย –  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสวนกล้วย – บา้นซะวาซอ

บ้านซะวาซอ หมู่ที ่9 ต าบลกุดเสลา ด าเนินการทัง้ส้ิน  535.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่9 ต าบลกุดเสลา 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

176 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านทุง่ขนวนเหนือ หมู่ที ่11 ส านักช่าง
สายทางบ้านทุง่ขนวนเหนือ หมู่ที ่11 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสวนกล้วย อ าเภอกนัทรลักษ ์

ต าบลสวนกล้วย อ าเภอกันทรลักษ์ – ด าเนินการทัง้ส้ิน  430.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – บ้านดอนเขียว หมู่ที ่6 
บ้านดอนเขียว หมู่ที ่6 ต าบลท่าคล้อ ไม่น้อยกวา่ 2,150.00 ตารางเมตร ต าบลท่าคล้อ อ าเภอเบญจลักษ์
อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ

177 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านทุง่ขนวนเหนือ หมู่ที ่11 ส านักช่าง
สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลสวนกล้วย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสวนกล้วย อ าเภอกนัทรลักษ ์

อ าเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที ่9 ด าเนินการทัง้ส้ิน  535.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที ่9 
ต าบลหนองหวา้  อ าเภอเบญจลักษ์  จงัหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร ต าบลหนองหวา้  

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ

178 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านค าบอน หมู่ที ่8 ส านักช่าง
สายทางบ้านค าบอน หมู่ที ่8 ต าบลสวนกล้วย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลสวนกล้วย อ าเภอกนัทรลักษ ์

อ าเภอกันทรลักษ์ – บ้านค าสะอาด หมู่ที ่8 – ด าเนินการทัง้ส้ิน  430.00 เมตร หรือมีผิวจราจร – บ้านค าสะอาด หมู่ที ่8 – 
บ้านห้วยน้ าทิพย์ หมู่ที ่11 ต าบลท่าคล้อ ไม่น้อยกวา่ 2,150.00 ตารางเมตร บ้านห้วยน้ าทิพย์ หมู่ที ่11 
อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ ต าบลท่าคล้อ อ าเภอเบญจลักษ์  

จังหวดัศรีสะเกษ 
179 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโคก หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งใหญ ่ ส านักช่าง

 สายทางบ้านโคก หมู่ที ่1 ต าบลทุง่ใหญ่ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  รวมระยะทางในการ – บ้านซ าเบ็ง หมู่ที ่8 
บ้านซ าเบ็ง หมู่ที ่8 ต าบลกระแชง ด าเนินการทัง้ส้ิน  428.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลกระแชง 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,140.00 ตารางเมตร อ าเภอกันทรลักษ์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

180 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 498,000 บ้านโนนสังข์ หมู่ที ่9 ส านักช่าง
สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที ่9 (แยกวดัโนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ (แยกวดัโนนกุดหล่มไปท่าช้าง) 
กุดหล่มไปท่าช้าง) ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมือง – ด าเนินการทัง้ส้ิน  613.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมือง – 
เขตอ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,452.00 ตารางเมตร เขตอ าเภอกันทรารมย์ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ 
181 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านโคกทุง่ล้อม หมู่ที ่8 ส านักช่าง

สายทางบ้านโคกทุง่ล้อม หมู่ที ่8 ต าบลโคกตาล – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโคกตาล – เชื่อมถนนสาย
เชื่อมถนนสายบ้านโคกตาล อ าเภอภูสิงห์ ด าเนินการทัง้ส้ิน  645.00 เมตร หรือมีผิวจราจร บ้านโคกตาล อ าเภอภูสิงห์ 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,580.00 ตารางเมตร จังหวดัศรีสะเกษ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 

182 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 499,000 วดัจานเก่า หมู่ที ่1 ส านักช่าง
สายทางวดัจานเก่า หมู่ที ่1 ต าบลโคกจาน – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ ต าบลโคกจาน – 
เขตต าบลทุ่งไชย อ าเภออทุมุพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการทัง้ส้ิน  674.00 เมตร หรือมีผิวจราจร เขตต าบลทุง่ไชย 

ไม่น้อยกวา่ 2,696.00 ตารางเมตร อ าเภออุทุมพรพิสัย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ 

183 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านไพรพัฒนาตะวนัออก ส านักช่าง
สายทางบ้านไพรพัฒนาตะวนัออก หมู่ที ่10 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  รวมระยะทางในการ หมู่ที ่10 ต าบลไพรพัฒนา –
ต าบลไพรพัฒนา – ถนนลาดยางหมายเลข 2341 ด าเนินการทัง้ส้ิน  645.00 เมตร หรือมีผิวจราจร  ถนนลาดยางหมายเลข 2341 
(สายบ้านไพรพัฒนา – บ้านโคกตาล) อ าเภอภูสิงห์ ไม่น้อยกวา่ 2,580.00 ตารางเมตร (สายบ้านไพรพฒันา – บ้านโคกตาล)

จังหวดัศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้  อ าเภอภสิูงห ์จังหวัดศรีสะเกษ 
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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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด 02 

184 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านจ านรรจ์ หมู่ที ่3 ส านักช่าง
สายทางบ้านจ านรรจ์ หมู่ที ่3 ต าบลตาอุด ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการ ต าบลตาอุด อ าเภอขุขันธ ์– 
อ าเภอขุขันธ ์– บ้านโป่ง หมู่ที ่2 ต าบลส าโรงพลัน ด าเนินการทัง้ส้ิน 638.00 เมตร หรือมีผิวจราจร บ้านโป่ง หมู่ที ่2 
อ าเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,552.00 ตารางเมตร ต าบลส าโรงพลัน อ าเภอไพรบึง

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ จังหวดัศรีสะเกษ 
185 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวา่งต าบล ด าเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก 500,000 บ้านทุง่ชัย หมู่ที ่17 ส านักช่าง

สายทางบ้านทุง่ชัย หมู่ที ่17 ต าบลปรือใหญ่ – ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการ ต าบลปรือใหญ่ – บ้านเคาะ 
บ้านเคาะ หมู่ที ่1 ต าบลศรีตระกูล อ าเภอขุขันธ ์ ด าเนินการทัง้ส้ิน 638.00 เมตร หรือมีผิวจราจร หมู่ที ่1 ต าบลศรีตระกูล 
จังหวดัศรีสะเกษ ไม่น้อยกวา่ 2,552.00 ตารางเมตร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบจ.ศก.ก าหนดให้ 
186 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร ด าเนินการติดต้ังและขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 1,500,000 เขตพืน้ทีต่ าบลช า ส านักช่าง

ไปยังพืน้ทีเ่พาะปลูกพืชสวนของเกษตรกร อ าเภอกันทรลักษ์ 
ในเขตพืน้ทีต่ าบลช า อ าเภอกันทรลักษ์
รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวดัศรีสะเกษ ก าหนดให้
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2. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ/แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
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1 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ  - อนุรักษแ์ละฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและ 50,000 ในพื้นที่ ส านักปลัดฯ

และส่ิงแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม จังหวดัศรีสะเกษ

 - จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม

ในระดับจังหวดั วนัรักต้นไม้ประจ าปขีองชาติ 
การปลูกต้นไม้ การพฒันาแม่น้ า ล าคลอง 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อื่นๆ

2 โครงการพฒันาฐานข้อมูลและปา้ยพรรณไม้ 1. ส ารวจพนัธไ์ม้เพื่อเตรียมเปน็ฐานข้อมูล 100,000 ในพื้นที่ ส านักปลัดฯ

ทอ้งถิ่นอัจฉริยะ 2. จ้าง/ออกแบบจัดท าฐานข้อมูลพนัธไ์ม้ จังหวดัศรีสะเกษ
เพื่อบนัทกึใน QR-Code

3.จ้าง/ออกแบบท าปา้ย QR-Code เพื่อสแกน

QR-Code แล้วจะทราบข้อมูลของพนัธไ์ม้ทนัที

4. ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน/หน่วยงานราชการ

ทราบถึงการด าเนินงาน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด  02 
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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.

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด  02 

3 โครงการอบรมเครือข่ายปา่ชุมชน วถิีคนรักษป์า่ 1. การจัดอบรมเชิงปฏบิติัการภายใต้หวัข้อ 100,000 ในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
“บา้นเรา”  - พรบ.ปา่ชุมชน 2562 จังหวดัศรีสะเกษ

 - ความเชื่อมโยงพรบปา่ชุมชน 2562  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเวทเีสวนาหวัข้อ “เคร่ือข่ายปา่ชุมชนต้นแบบ”

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมปา่ชุมชนในระดับพื้นที่
4. มีการส่งเสริมการขายในรูปแบบ “บวร”
(บา้นวดั โรงเรียน)

4 โครงการอบรมศิลปรั์กษป์า่ 1. บรูณาการร่วมกนัระหว่างกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม 120,000 ในพื้นที่ ส านักปลัดฯ
(Nature Hug Art Camp) และบริการ วชิาการกับ อบจ.ศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

2. จัดอบรมร่วมกันสร้างผลงานด้านศิลปะ 
การด าเนินกิจกรรมโดยเน้นหลักคติทางวฒัธรรม
ของทอ้งถิ่นเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
ปา่ต้นน้ า

5 ขุดลอกร่องหนองคู ด าเนินการขุดลอกร่องหนองคู 500,000 บา้นโปร่ง หมู่ที่ 7 ส านักช่าง
ขนาดกวา้ง 14.00 เมตร ลึก 4.00 เทตร ต าบลโนนค้อ 
ยาว 818.00 เมตร ปริมาณดินขุด 13,100 อ าเภอโนนคูณ 
ลูกบาศก์เมตร จังหวดัศรีสะเกษ
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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.

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด  02 

6 ขุดลอกล าหว้ยแคน ด าเนินการขุดลอกล าหว้ยแคน 500,000 บา้นเขวาธะนัง หมู่ที่ 4 ส านักช่าง
ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เทตร ต าบลหนองงูเหลือม
ยาว 727.00 เมตร ปริมาณดินขุด 13,100 อ าเภเบญจลักษ์
ลูกบาศก์เมตร จังหวดัศรีสะเกษ

7 ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ ล าหว้ยศรีษะกระบอื ด าเนินการขุดลอกล าหว้ยศรีษะกระบอื 500,000 บา้นโนนเยาะ หมู่ที่ 6 ส านักช่าง
ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เทตร ต าบลบงึมะลู
ยาว 727.00 เมตร ปริมาณดินขุด 13,100 อ าเภอกันทรลักษ์
ลูกบาศก์เมตร 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.

1 โครงการจดัการแขง่ขนัเดิน-วิ่งมนิฮิาล์ฟ 1.ประชาสัมพันธโ์ครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง 500,000 อุทยานแห่งชาติ ส านักปลัดฯ
มาราธอน เฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานเขาพระวหิาร 2.รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน เดิน-วิ่ง เขาพระวหิาร
คร้ังที ่24 3 กิจกรรมวิ่งมินิฮาล์ฟ มาราธอน อ าเภอกันทรลักษ์

4.กิจกรรมมอบถ้วยรางวลั พร้อมเหรียญ จังหวดัศรีสะเกษ
2 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวแรลล่ีชมของดีศรีสะเกษ1.ประชาสัมพันธโ์ครงกาแรลล่ี 300,000 จังหวดัศรีสะเกษ ส านักปลัดฯ

2.รับสมัครผู้เข้าแข่งขัร 
3 กิจกรรมแข่งขันแรนล่ี/หา CR
4.กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ และนันทนาการ

3 โครงการการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 1.ร าบวงสรวงพระพุทธชนิราช 100,000 วดัศรีบึงบูรพ์ ส านักปลัดฯ
วดัศรีบึงบูรพ์ งานประเพณีขึ้น 8 ค่ า เดือน 6 2.การแสดงวฒันธรรมท้องถิ่น  อ าเภอบึงบูรพ์  
บูชาพระพุทธชินราช ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ 3.กิจกรรมการแข่งขันเรือยาว จังหวดัศรีสะเกษ 
จังหวดัศรีสะเกษ 4.กิจกรรมมอบถ้วยรารงวลั/เงินรางวลั

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด 02 

4 โครงการยกระดับศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ชุมชน1.ประชาสัมพันธโ์ครงการอบรมมัคคุเทศก์ 220,000 อบจ.ศรีสะเกษ ส านักปลัดฯและยกระดับแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ เพือ่
การ 2.จัดกิจกรรมอบรมผู้ร่วมโครงการ สวนสาธารณะ
แข่งขันทางการท่องเทีย่วของจังหวดัศรีสะเกษ 3.ฝึกปฎิบัติเป็นผู้น าท่องเทีย่วผ่านช่องทาง เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ออนไลน์ (โนนหนองกวา้ง)
4.กิจกรรมมอบเกียรติบัตร

5 อุดหนุนมหาวทิยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อุดหนุนมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 300,000 มหาวทิยาลัย ส านักปลัดฯ
ตามโครงการยกระดับความสามารถการแข่งขัน ราชภัฎศรีสะเกษ
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้านการท่องเทีย่ว
เพื่อการพึ่งพาตนเองกลุ่มจังหวัด New Tourism 
Attraction Cluster 
(ศรีสะเกษ -สุรินทร์-บุรีรัมย-์นครราชสีมา)
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
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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  - ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย 85,000 เมืองใหม่ ส านักปลัดฯ
เพื่อปอ้งกนั ระงับ ปราบปรามเหตุการณ์ ชอ่งสะง า
 - ตรวจสอบการบุกรุกพืน้ทีภ่ายใน อ าเภอภูสิงห์
บริเวณเมืองใหม่ชอ่งสะง า

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด 02 
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4. ยทุธศาสตร์ การจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานการศึกษา

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 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับ - กจิกรรมพฒันาศักยภาพทางวิชาการใหแ้กน่กัเรียน 4,000,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษาในสังกดัอบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

- พฒันาครูด้านการกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
- กจิกรรมเปดิโลกการเรียนรู้สู่อาชีพแกน่กัเรียนในสังกดั
- การนเิทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้
- กจิกรรม อบจ. School Test
- กจิกรรมพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ SISAKET PAO SMART

EDUCATION .
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาศักยภาพ - จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานแกค่ณะกรรมการ 300,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน สถานศึกษาในสังกดัอบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 39  แหง่

3 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการจัดท าแผนพฒันา - จัดอบรม สัมมนาในหวัข้อเกี่ยวกบัทศิทางการจัดท า 300,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
การศึกษาทอ้งถิ่น แผนพฒันาการศึกษา และแบง่กลุ่มเชิงปฏบิติัการเพื่อ อบจ.ศรีสะเกษ

ร่วมแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการก าหนดวิสัยทศัน ์ ที่เข้าร่วมกจิกรรม
พนัธกจิ และเปา้ประสงค์ การพฒันาการศึกษา
ของอบจ.ศรีสะเกษ

4 โครงการอนิเตอร์เนต็โรงเรียน สนบัสนนุค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็ส าหรับ 390,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) สถานศึกษาในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

ทั้ง 39  แหง่
5 โครงการพฒันาการจัดการศึกษา  โดยใช้ สนบัสนนุใหก้บัโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ 12,000,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเปน็ฐาน ในการพฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD) ส าหรับสถานศึกษาในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) ที่ได้รับการคัดเลือก

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด  02 
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6 โครงการพฒันาข้าราชการครูของโรงเรียน สนบัสนนุในการพฒันาข้าราชการครู 1,000,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
ในสังกดั /พนกังานครูส าหรับสถานศึกษาในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

ทั้ง 39  แหง่
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ จัดอบรม บรรยายในหัวข้อที่เกีย่วกับการพัฒนามาตรฐาน 2,000,000 โรงแรมในจังหวัด กองการศึกษาฯ

ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา วิชาชีพ ส าหรับครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกดั ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ ตามหลักสูตรคุรุพฒันาหรือตามที่

กจ.ก าหนด
8 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ จัดกจิกรรมระบายสีตุ๊กตาปนูปราสเตอร์ ระบายสีภาพ 150,000 อทุยานการเรียนรู้ กองการศึกษาฯ

เพน้ทก์ระเปา๋ผ้าด้ายดิบลดโลกร้อน การแข่งขันเกมส์ ศรีสะเกษ (SSK Park)
และการแสดงบนเวท ีแกเ่ด็กภายในจังหวัดศรีสะเกษ

9 โครงการอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน เงินสนบัสนนุค่าอาหารกลางวันแกเ่ด็กเล็ก เด็กอนบุาล 6,102,600 โรงเรียนบา้นเพยีนาม กองการศึกษาฯ
(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) และเด็ก ป.1-ป.6 ส าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบา้นสิริขุนหาญ

ในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ จ านวน 4 แหง่ โรงเรียนบา้นเปอืยนาสูง
โรงเรียนบา้นปราสาท

10 โครงการอาหารเสริม (นม) เงินสนบัสนนุค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ 2,784,300 โรงเรียนบา้นเพยีนาม กองการศึกษาฯ
(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) เด็กเล็ก เด็กอนบุาล และเด็ก ป .1-ป.6 ส าหรับโรงเรียน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

ระดับประถมศึกษา ในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ  โรงเรียนบา้นเปอืยนาสูง

จ านวน 4 แหง่ โรงเรียนบา้นปราสาท
11 โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา - จัดอบรม บรรยายในหวัข้อที่เกี่ยวกบัระบบประกนั 100,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ
- แบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการเพือ่แสดงความคิดเห็นและระดม
ความคิดในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยแบง่
การอบรมจ านวน 5 รุ่นๆละ 2 วัน ส าหรับครูและ
บคุลากรทางการศึกษาในสังกดัอบจ.ศรีสเกษ ทั้ง 39  แหง่

263



4. ยทุธศาสตร์ การจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน
ดา้นบริการชมุชนและสงัคม/แผนงานการศึกษา

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. 2565

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด  02 

12 โครงการขับเคล่ือนนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียน อบรมพฒันาครูตามนวัตกรรมการศึกษาที่โรงเรียน 650,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
ในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ เลือกใช้ในการขับเคล่ือนคุณภาพ การออกนเิทศ ติดตาม อบจ.ศรีสะเกษ

ผลการขับเคล่ือนและพฒันาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 7 แหง่
การวิจัยกระบวนการด าเนนิงานของโรงเรียน สรุปและ
รายงานผลการด าเนนิงานรายโรงเรียน และภาพรวม 

13 โครงการจัดพธิีทบทวนค าปฏญิาณและประกวด - จัดประกวดระเบยีบแถวลูกเสือ เนตรนารี โดยแบง่เปน็ 150,000 สนามกีฬามหาวิทยาลัย กองการศึกษาฯ
สวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้าย 6 ประเภท ดังนี้ ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามญั การกฬีาแหง่ชาติ
วันสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติ อบจ.ศรีสะเกษ เนตรนารีสามญั ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วิทยาเขตศรีสะเกษ

เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามญั 
- การแข่งขันการสร้างแบบจ าลอง ทักษะบุกเบิก (หอคอยส่ีเสา)

- การแข่งขันการจัดค่ายพกัแรม (Camping)
- การคัดเลือกลูกเสือดีเด่น
ส าหรับนกัเรียนในสังกดัอบจ.ศรีสะเกษ

14 โครงการนนัทนาการสร้างสรรค์คุณภาพเด็ก - จัดกจิกรรมประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง คลิปวีดิโอ และ 200,000 อทุยานการเรียนรู้ กองการศึกษาฯ
เยาวชน และประชาชน อทุยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ วาดภาพ ศรีสะเกษ (SSK Park)
(SSK Park) - จัดอบรมบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการจัดท าคลิปวีดิโอ"

และแบง่กลุ่มเชิงปฏบิติัการกลุ่มย่อยเพื่อจัดท าคลิปวีดิโอ
ในหวัข้อต่างๆส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดศรีสะเกษ
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15 โครงการประกวดภาพถ่าย อทุยานการเรียนรู้ - จัดอบรมบรรยายในหวัข้อ "การถ่ายภาพ การปรับแต่ง 75,000 อทุยานการเรียนรู้ กองการศึกษาฯ
ศรีสะเกษ (SSK Park) และทกัษะด้านความคิดสร้างสรรค์" ส าหรับนกัเรียนใน ศรีสะเกษ (SSK Park)

โรงเรียนสังกดัอบจ.ศรีสะเกษ
- จัดกจิกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้หวัข้อ 
"มนต์เสนห่เ์มอืงศรี ที่นี่บา้นเฮา" แกน่กัเรียนระดับ
มธัยมศึกษาที่สนใจ โดยแบง่เปน็ 2 รุ่น คือ นกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้น และนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทยีบเทา่ (อายุไมเ่กนิ 18 ป)ี ส าหรับนกัเรียนใน
สังกดัอบจ.ศรีสะเกษ

16 โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก -จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจนใ์นหวัข้อ "การเลือกต้ัง 50,000 อทุยานการเรียนรู้ กองการศึกษาฯ
เยาวชน และประชาชน อทุยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ  ศรีสะเกษโปร่งใส่ ประชาธิปไตยยั่งยืน ประชาชนต่ืนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)
(SSK Park) สิทธิและหนา้ที"่ แกน่กัเรียนภายในจังหวัดศรีสะเกษ 

โดยแบง่การประกวดเปน็ 2 ระดับ คือ ระดับมธัยมศึกษา
และระดับอดุมศึกษา
-จัดกจิกรรมการประกวดเต้นสนกุ สุขภาพดี 
(Cover dance) แกน่กัเรียนภายในจังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดใกล้เคียง แบง่การแข่งขันเปน็ 2 ระดับ 
คือระดับประถมศึกษาอายุ 6-12 ป ีและมธัยมศึกษา
อายุ 13-18 ปี
-จัดกจิกรรมการประกวดการแสดงพื้นบา้น แกน่กัเรียน
 แกน่กัเรียนภายในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้
เคียง แบง่การแข่งขันเปน็ 2 ระดับ คือระดับมธัยม
ตอนต้นและมธัยมตอนปลาย
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-กจิกรรมดนตรีอาสา เปดิเวทหีนา้ลานสานฝัน ใหเ้ด็ก 
เยาวชน และประชาชนภายในจังหวัดศรีสะเกษ ได้แสดง
ออกถึงความสามารถทางดนตรีและการใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน ์หา่งใกล้จากยาเสพติด
-กจิกรรมหนนูอ้ยนกัประดิษฐ์ เปดิพื้นที่ใหเ้ด็กๆและผู้
ปกครองภายในจังหวัดศรีสะเกษเข้ามาท ากิจกรรมในการ
ประดิษฐ์ของเล่นและของใช้ต่างๆ เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและสร้างสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัว

17 โครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพฒันา - จัดกจิกรรมประกวดแข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ 600,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
คุณภาพการศึกษาสู่เวทกีารแข่งขันระดับชาติ ศิลปะหตัถกรรม นกัเรียน ครูแลบคุลากรทางการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับปฐมวัย จ านวน 124 กิจกรรม ที่เข้าร่วมกจิกรรม
และร่วมประกวดแข่งขันโครงงานมูลนิธิเปรมตินสูลานนท์

18 โครงการขับเคล่ือนการจัดกจิกรรม เพิ่มเวลารู้ - จัดกจิกรรมเผยแพร่ผลงานการกจิกรรมเพิ่มเวลารู้ 50,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
มคีวามสุข สนกุกบั 4H โรงเรียนใน  มคีวามสขุ สนกุกบั 4H อบจ.ศรีสะเกษ
สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ - พจิารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มผีลการด าเนนิงาน ที่เข้าร่วมกจิกรรม

ดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ มีความสขุ สนุกกับ 4H

ส าหรับนกัเรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกดั

19 โครงการจัดกจิกรรมวันคล้ายวันสถาปนา - การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้บริหาร 150,000 สนามกีฬามหาวิทยาลัย กองการศึกษาฯ
ยุวกาชาดไทย โรงเรียนในสังกดัองค์การ - การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้สอน การกฬีาแหง่ชาติ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ - การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น ประเภทสมาชิก วิทยาเขตศรีสะเกษ

ยุวกาชาดระดับ 2

- การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น  
ประเภทสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3
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องค์การบริหารสว่นจงัหวัดศรีสะเกษ
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- การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น  
ประเภทสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3
- การตอบปญัหายุวกาชาด
- การประกวดโครงงานสุขภาพ
- การประกวดสร้างแบบจ าลองหอคอยส่ีเสา 
THE BAECONT TOWER
- การประกวดร้อยมาลัย  ประเภทมาลัยช าร่วย
- การประกวดร้อยมาลัย  ประเภทมาลัยข้อพระกร

20 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการปรับปรุง - จัดอบรม บรรยายในหวัข้อที่เกี่ยวกบัหลักสูตร 100,000 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ

- แบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการเพือ่แสดงความคิดเห็นและระดม
ความคิดในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยแบง่
การอบรมจ านวน 5 รุ่นๆละ 2 วัน ส าหรับครูและ
บคุลากรทางการศึกษาในสังกดัอบจ.ศรีสะเกษ

21 โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียน เงินสนบัสนนุในการจัดกจิกรรมพฒันา 12,401,100 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) ผู้เรียน ส าหรับนกัเรียนในสถานศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ

สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกจิกรรม
22 โครงการจัดหาเคร่ืองแบบนกัเรียน เงินสนบัสนนุค่าอปุกรณ์การเรียน 6,609,100 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ

(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) ส าหรับนกัเรียนในสถานศึกษา สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
ทั้ง 39 แหง่

23
โครงการจัดการเรียนการสอนรายหวันกัเรียนส่วน
เพิ่ม เงินสนบัสนนุการด าเนนิการค่าจัดการเรียน 4,563,500 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
(Top up) การสอนรายหัว (Top Up) ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ
(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แหง่
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24 โครงการจัดหาอปุกรณ์การเรียน เงินสนบัสนนุค่าอปุกรณ์การเรียนส าหรับ 6,145,100 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) นกัเรียนในสถานศึกษาสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

ที่เข้าร่วมกจิกรรม
25 โครงการปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน เงินสนบัสนนุค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ 7,065,200 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ

(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) นกัเรียนยากจนในสถานศึกษา สังกดั อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
ทั้ง 39 แหง่

26 โครงการจัดหาหนงัสือเรียน เงินสนบัสนนุค่าหนงัสือเรียนส าหรับ 14,826,700 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ
(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) สถานศึกษาในสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

ทั้ง 39 แหง่
27 โครงการจัดการเรียนการสอนรายหวันกัเรียน เงินสนบัสนนุการบริหารสถานศึกษาเพื่อ 49,424,500 โรงเรียนในสังกดั กองการศึกษาฯ

(เงินอดุหนนุทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.) น าไปด าเนนิการค่าจัดการเรียนการสอนรายหวัส าหรับ อบจ.ศรีสะเกษ
นกัเรียนในสถานศึกษาสังกดั อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แหง่
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1 ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน อบจ.ศรีสะเกษ น าส่งผลงานทางวชิาการ 395,000 อบจ.ศรีสะเกษ กองการเจ้าหนา้ที่

ข้าราชการครู และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้จ่ายค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารผลงาน
ทางวชิาการของบุคลากร อบจ.ศก. 

2 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสามัญ, ตอบแทนเบีย้ประชุมคณะกรรมการประจ า 100,000 อบจ.ศรีสะเกษ ส านักงานเลขาฯ
คณะกรรมการวสิามัญ, และคณะกรรมการสามัญ สภา อบจ.ศก.
ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ตอบแทนคณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 250,000 อบจ.ศรีสะเกษ ส านักคลัง

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากบุคคลภายในและภายนอก

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือ่เพิม่ศักยภาพ 1.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 700,000  - สถาบันพัฒนา ส านักงานเลขาฯ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง บุคลากรท้องถิ่น/
บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ และบุคลากร  - นายก อบจ./รองนายก อบจ./เลขาและทีป่รึกษา หน่วยงานเกี่ยวช้อง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ  - ประธาน/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภา อบจ.  - ห้องประชุมฯ

2.โครงการ อบจ.จัดขึ้น อบจ.ศรีสะเกษ
 - จัดอบรมส่งเสริมความรู้ภาคทฤษฎ/ีฝึกปฏิบัติ ตามโครงการก าหนด
   ตามหลักสูตรที ่อบจ. จัดขึ้น
 - คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
 - วทิยากรบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
 - ทดสอบความรู้ (ตามแบบทดสอบก่อน-หลัง อบรม)
 - ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด  02 
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5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน  - จัดฝึกอบรม/สัมมนา ข้อตรวจพบจากการ 200,000 ห้องประชุม OTOP หนว่ยตรวจสอบฯ

การบริหารงบประมาณการคลัง การพัสดุและการ ตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ อบจ.ศรีสะเกษ

บัญชีของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ และการบัญชี ให้กับข้าราชการ อบจ.
และบุคลากรทางการศึกษา  - 

6 โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

- ลงพืน้ทีต่รวจติดตามและประเมินผลโครงการ 50,000 อบจ.ศรีสะเกษ กองยุทธศาสตร์ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ - ทอดแบบสอบถามเพือ่ประเมินความพึง
พอใจ
- สรุปผล/จัดท ารายงานผลการประเมิน
เสนอต่อสภา อบจ.ศรีสะเกษ

7 โครงการประชาสัมพันธอ์งค์การบริหารส่วนจังหวดั - จัดท าวารสาร อบจ.ศรีสะเกษ 1,830,000      ผ่านช่องทางส่ือ กองยุทธศาสตร์ฯ

ศรีสะเกษ - จ้าง สวท.และเคเบิล้ ผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธต่์างๆ ส านักคลัง
ประชาสัมพันธภ์ารกิจของ อบจ.ศรีสะเกษ สวท. เคเบิล้ทีวี
- จ้างผลิตส่ือออนไลน์
- ป้ายประชาสัมพันธร์ณรงค์ต่างๆ 

8 โครงการอบรมเพิม่ประสิทธภิาพด้านการเงิน จัดอบรมเพิม่ประสิทธภิาพด้าน 400,000        ห้องประชุมฯ ส านักคลัง
การคลัง และการพัสดุขององค์การบริหารส่วน การเงินการคลัง และการพัสดุของ อบจ.ศรีสะเกษ/
จังหวดัศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ตามโครงการก าหนด

ให้กับข้าราชการ อบจ. และ
บุคลากรทางการศึกษา
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แบบ ผด  02 

9 โครงการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น  - เตรียมกลุ่มเป้าหมาย 880,000        อบจ.ศรีสะเกษ กองยุทธศาสตร์ฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ  - เตรียมวทิยากรกระบวนการ

 - จัดเวทีประชาคม
 - จัดประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านบริหารทัว่ไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. อบรมการให้สัญญาณ/เคร่ืองหมายจราจร   200,000 ห้องประชุมฯ ส านักปลัดฯ

2. อบรม/ปฏิบัติ การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น/      อบจ.ศรีสะเกษ/

การกู้ชีพ(CPR) การเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บ
3. อบรมความรู้เกี่ยวกับไฟ/วธิดัีบไฟ           
4. ฝึกปฏิบัติการดับไฟจากน้ ามัน                       
5. ฝึกปฏิบัติการดับไฟจากแก็ส

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด  02 
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
ด้านบริหารทัว่ไป/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 การด าเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย - ประชุม/สัมมนา เครือข่ายเพือ่แก้ไขปัญหา และ 10,000,000 เขตพืน้ทีจ่ังหวดั กองยทุธศาสตร์ฯ

เพือ่แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ศรีสะเกษ
ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ ทัง้หมด 22 อ าเภอ
จังหวดัศรีสะเกษ - จัดเวทีสาธารณะเพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ

แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 โครงการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงเคร่ือง  - ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร 200,000 ในพืน้ทีจ่ังหวดัศรีสะเกษ ส านักช่าง
หมายจราจร, ป้ายเตือน, ตีเส้นจราจร,ไฟส่องสวา่ง  - ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงป้ายเตือน
ไฟกระพริบ  - ตีเส้นจราจร

 - ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงไฟส่องสวา่ง
 - ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงไฟกระพริบ

2 ก่อสร้างระบบหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ด าเนินการก่อสร้างระบบหอถังสูง 615,700 อบจ.ศรีสะเกษ กองยุทธศาสตร์ฯ
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร

3 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)  - ชดเชยกรณีทีม่ีการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง 1,000,000 อบจ.ศรีสะเกษ ส านักช่าง
ระบบทัง้หมดขึ้นราคาสูงผิดปกติ ให้กับผู้รับจ้าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด 02 
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ยุทธศาสตร/์ด้าน/แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็รอ้ยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็รอ้ยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

5. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาองค์กร
    5.1 ด้านการเศรษฐกิจ
         5.1.1 แผนงานการพาณิชย์ 2 100.00 81,000 100.00 ส านักปลัดฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ ์อ าเภอกันทรลักษ์

รวมทั้งสิ้น 2 100.00 81,000 100.00

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ
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  - ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย 60,000 เบิกจ่าย/จนท.ต ารวจ ส านักปลัดฯ
เพือ่ป้องกนั ระงับ ปราบปรามเหตุการณ์ รักษาการณ์ /สถานีขนส่ง
 - ตรวจสอบการบุกรุกพืน้ทีภ่ายใน ผู้โดยสารอ าเภอกันทรลักษ์ 
บริเวณขนส่งกนัทรลักษ์  อ าเภอกันทรลักษ์

จังหวดัศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด  02 
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1. ประเภทครุภณัฑ์สนาม

   1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (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 ครุภณัฑ์สนาม ประกอบด้วย 300,000 โรงเรียนบา้นสิริขุนหาญ กองการศึกษาฯ

. เคร่ืองสนามเด็กเล่นชุดแฟมล่ีิมนิ ิ เคร่ืองสนามเด็กเล่นชุดแฟมล่ีิมนิ ิจ านวน 2 ชุด อ าเภอขุนหาญ 

                                                             ขนาด 350X630X350 ซม. เสา 76 มม. จังหวัดศรีสะเกษ

- ชิงช้าสไลด์ 4 ที่นัง่ ชิงช้าสไลด์ จ านวน  2  ชุด

ขนาด 230 X 450 X 170 ซม.  

- ปนืปา่ยเชือก ปนีปา่ยเชือก จ านวน  2  ชุด

ขนาด 120 X 180 X 160 ซม. 

 

บญัชีจ านวนครภุัณฑ์ส าหรบัที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดศรสีะเกษ

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด 02/1 
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2. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

   2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (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 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 26 รายการ 300,000 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย ์ กองการศึกษาฯ

1. กล้องจลุทรรศน์กระบอกตาคู่ จ านวน 2 ชุด     อ าเภอไพรบงึ 

2. ชุดถ่ายทอดสัญญาภาพ จ านวน 1 ชุด         จังหวัดศรีสะเกษ

3. เคร่ืองชัง่ไฟฟา้ส าหรับงานวิเคราะห ์จ านวน 1 ชุด

4. เคร่ืองคนสารละลายด้วยแม่เหล็ก จ านวน 1 เคร่ือง

5. แผ่นร้อน (Hot Plate) จ านวน 1 เคร่ือง 

6. เคร่ืองวัด pH แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง

7. ชุดกล่ันล าดับส่วน จ านวน 1 ชุด 

8. ชุดทดลองเปรียบเทยีบสเปกตรัมแก๊ส จ านวน 1 ขุด

9. อ่างควบคุมอุณหภมูิ (Water Bath) จ านวน 1 เคร่ือง

10. ปัม๊ลมสูญญากาศแบบอา่งน้ า จ านวน 1 เคร่ือง

11. เคร่ืองวัดความเค็มแบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง

12. เคร่ืองวัดความหวานแบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง

13. เคร่ืองวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง

14. ชุดเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าอย่างง่าย AC/DC

บญัชีจ านวนครภุัณฑ์ส าหรบัที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดศรสีะเกษ

โครงการ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด 02/1 
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2. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

   2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (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.

15. ชุดทดลองกฎของโอหม์ จ านวน 1 ชุด

16. ชุดทดลองถาดคล่ืน จ านวน 1 ชุด

17. ชุดทดลองแรงเสียดทาน จ านวน 1 ชุด

18. ชุดสาธิตไฟฟ้า 3 เฟส จ านวน 1 ชุด

19. ชุดทดลอง Air Track จ านวน 1 ชุด

20. เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าสถิต จ านวน 1 ชุด

21. ชุดขดลวดเหนีย่วน า จ านวน 1 ชุด

22. เคร่ืองวัดความเข้มของแสง จ านวน 1 เคร่ือง

23. เคร่ืองวัดความเข้มของเสียง จ านวน 1 เคร่ือง

24. เคร่ืองวัดค่าสนามแมเ่หล็ก จ านวน 1 เคร่ือง

25. เคร่ืองวัดสนามความดัน จ านวน 1 เคร่ือง

26. เคร่ืองจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบค่าได้ จ านวน 1 เคร่ือง

บญัชีจ านวนครภุัณฑ์ส าหรบัที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดศรสีะเกษ

โครงการ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด 02/1 

279



3. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

   3.1 แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (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 รถพยาบาล (รถตู้) รถพยาบาล (รถตู้) จ านวน 1 คัน 2,500,000 เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ กองสาธารณสุข

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไมต่่ ากว่า 90 กโิลวัตต์

โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้

1) เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอปุกรณ์ตามมาตรฐาน

2) มปีระตูด้านหลัง ปดิ - เปดิ ส าหรับยกเตียงผู้ปว่ยเข้า - ออก

3) มีตู้เกบ็ท่อ บรรจกุา๊ซไม่น้อยกวา่  2 ท่อ พร้อมทีแ่ขวนน้ าเกลือ

4) มทีี่จัดเกบ็อปุกรณ์การแพทย์และอปุกรณ์อืน่ที่จ าเปน็

อย่างเปน็สัดส่วน เปน็ระเบยีบและมคีวามปลอดภยัจากการ

หลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเกบ็ ในกรณีที่รถมกีารชน

หรือกระแทกหรือพลิกคว่ า

5) มวีิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่งไมต่่ ากว่า

25 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด

6) เคร่ืองสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยายเสียง

7) คุณลักษณะเฉพาะอปุกรณ์การแพทย์ประกอบด้วย 

(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมล้ีอเข็น ปรับเปน็รถเข็นได้

(2) ชุดช่วยหายใจชนดิใช้มอืบบีส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 

บญัชีจ านวนครภุัณฑ์ส าหรบัที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดศรสีะเกษ

โครงการ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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3. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

   3.1 แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (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.

(3) เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กบั 

ไฟรถยนต์

(4) เคร่ืองวัดความดันโลหติชนดิติดผนงั

(5) ชุดปอ้งกนักระดูกคอเคล่ือน 

(6) ชุดเฝือกลม

(7) ชุดใหอ้อกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อกา๊ซ

(8) อปุกรณ์ดามหลังชนดิส้ัน 

(9) เกา้อีเ้คล่ือนย้ายผู้ปว่ยชนดิพับเกบ็ได้ 

(10) เคร่ืองกระตุกหวัใจอตัโนมติั

(11) เคร่ืองช่วยหายใจอตัโนมติั

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดศรสีะเกษ

โครงการ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บญัชีจ านวนครภุัณฑ์ส าหรบัที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
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