
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผล 

 



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ดานบริการชุมชนและสังคม

1.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมสุขภาพทุกชวงวัยใหมี 200,000.00     - 200000 1.โรงเรียนระดับประถม - - 200,000.00 ยังไมดําเนินการ

สุขภาพดีถวนหนา ตามหลัก 3 อ 2 ส ในสังกัด อบจ.ศรสีะเกษ

2.โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล ที่ประสงค

จะถายโอนมาสังกัด

อบจ.ศรสีะเกษ

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา         500,000.00 - 500000 หองประชุม OTOP - 21,100.00         478,900.00         อยูระหวางดําเนินการ

ศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน อบจ.ศรสีะเกษ

และการกูชีพขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชน

3 โครงการอบรมรณรงคและปองกันโรคพิษ 200,000.00     - 200000 หองประชุม OTOP / - - 200,000.00         ยังไมดําเนินการ

สุนัขบาในเขตจังหวัดศรสีะเกษและการ ปศุสัตวอําเภอ /ในเขต

ผาตัดทําหมันสุนัข และแมวในเขตจังหวัด พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

4 โครงการการปองกันและปราบปราม 2,000,000.00   - 2000000 ในเขตพ้ืนที่ จ.ศรสีะเกษ 53,400.00        499,500.00       1,447,100.00      อยูระหวางดําเนินการ

ยาเสพติด อบจ.ศรสีะเกษ

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ดานบริการชุมชนและสังคม

1.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

5 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคตางๆ 1,000,000.00   - 1000000 ในเขตพ้ืนที่ จ.ศรสีะเกษ 499,997.73      - 500,002.27         อยูระหวางดําเนินการ

ในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ

6 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง 30,000.00       - 30000 ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ - - 30,000.00           ยังไมดําเนินการ

จังหวดัศรีสะเกษ



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ดานบริการชุมชนและสังคม

1.1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสตรีสากล 100,000.00     - 100000 หองประชุมศูนยแสดงและ 85,600.00        1,200.00          13,200.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

จังหวดัศรีสะเกษ จําหนายสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)

องคการบริหารสวน

จังหวดัศรีสะเกษ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล         100,000.00 - 100000 หอประชุมฑีปงกรรัศมีโชติ - 53,000.00         47,000.00           ดําเนินการแลวเสร็จ

จังหวดัศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ อําเภอเมืองฯ

จังหวดัศรีสะเกษ

3 โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ 100,000.00     - 100000 บริเวณวัดมหาพุทธาราม - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

จังหวดัศรีสะเกษ (วดัพระโต) ตําบล

เมืองเหนือ อําเภอเมืองฯ 

จังหวดัศรีสะเกษ

4 โครงการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 100,000.00     - 100000 หอประชุมที่วาการอําเภอ - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

จังหวดัศรีสะเกษ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ดานบริการชุมชนและสังคม

1.1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

5 โครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัว 100,000.00     - 100000 หองประชุมศูนยแสดงและ - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

จังหวดัศรีสะเกษ จําหนายสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)

องคการบริหารสวน

จังหวดัศรีสะเกษ

6 โครงการสงเสรมิอาชีพงานประดิษฐจากผา  100,000.00     - 100000 ณ ที่ทําการองคการบริหาร - 100,000.00       -                    ดําเนินการแลวเสร็จ

ใหกับผูพิการ ผูดูแลคนพิการ และ สวนตําบล หรือ

ผูดอยโอกาส ภายในจังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานเทศบาล

ในพื้นที่จังหวัดศรสีะเกษ

7 โครงการสงเสรมิอาชีพงานสรางสรรคจาก 100,000.00     - 100000 ณ ที่ทําการองคการบริหาร - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

ใบตองใหกับผูสูงอายุภายในจังหวัดศรสีะเกษ สวนตําบล หรือ

สํานักงานเทศบาล

ในพื้นที่จังหวัดศรสีะเกษ

8 โครงการอบรมเสริมพลังครอบครัว 100,000.00     - 100000 ในพื้นที่จังหวัดศรสีะเกษ - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

ลอมร้ัวดวยรกั ใสใจพอแมวยัรุน



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ดานบริการชุมชนและสังคม

1.1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

9 โครงการการอบรมใหความรูและรณรงคยุติ 100,000.00     - 100000 หอประชุมที่วาการอําเภอ 99,600.00        - 400.00               ดําเนินการแลวเสร็จ

ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย กันเงินไวเบกิจาย เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) ในไตรมาสที่ 2 (บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสรมิตามหลักปรัชญา 100,000.00     - 100000 ชุมชน และ อปท. - - 100,000.00 ยังไมดําเนินการ

เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ในเขตพื้นที่จังหวดัศรีสะเกษ

ชุมชน และ อปท.จังหวัดศรีสะเกษ

2 โครงการอบรมสงเสรมิพัฒนาศักยภาพกลุม         100,000.00 - 100000 ณ ที่ทําการองคการบริหาร 100,000.00      - -                    ดําเนินการแลวเสร็จ

อาชีพตางๆ ในพื้นที่จังหวัดศรสีะเกษ สวนตําบลหรือสํานักงาน

เทศบาลในเขตพื้นท่ี

จังหวดัศรีสะเกษ

3 โครงการอบรมพัฒนาการออกแบบ 100,000.00     - 100000 หองประชุมศูนยแสดงและ - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ OTOP จําหนาย สินคาหนึ่งตําบล

จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งผลิตภัณฑ OTOP 

อบจ.ศรีสะเกษ

4 โครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตย 100,000.00     - 100000 โรงเรียนในสังกัด - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน อบจ.

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1.1.3 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย กันเงินไวเบกิจาย เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) ในไตรมาสที่ 2 (บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1.1.3 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

5 โครงการอบรมสงเสรมิประชาธิปไตย หลักสูตร 100,000.00     - 100000 โรงเรียนในสังกัด - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

"ตนกลาประชาธิปไตย" อบจ.

6 โครงการอบรมสงเสรมิพลเมืองดีมีจิตอาสา 100,000.00     - 100000 ศูนยสินคาOTOP - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

รวมพัฒนาทองถ่ิน อบจ.

7 โครงการอบรมสงเสรมิพัฒนาศักยภาพ 200,000.00     - 200000 หอประชุมที่วาการอําเภอ - - 200,000.00         ยังไมดําเนินการ

ผูนําสตรี ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํา อช.) ในเขตพ้ืนที่

และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลในพื้นที่ จังหวัดศรสีะเกษ

จ.ศรีสะเกษ

8 โครงการอบรมสงเสรมิอาชีพหัตถกรรม 300,000.00     - 300000 ที่ทําการองคการบริหาร - - 300,000.00         ยังไมดําเนินการ

การปกผาพื้นเมืองใหกับสตรีในพื้นที่ สวนตําบลหรือสํานักงาน

จ.ศรีสะเกษ เทศบาลในเขตพื้นท่ี

จังหวดัศรีสะเกษ



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย กันเงินไวเบกิจาย เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) ในไตรมาสที่ 2 (บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1.1.3 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

9 โครงการอบรมสนับสนุนความรูดาน 5,000,000.00   - 5000000 พื้นที่จังหวดัศรีสะเกษ - - 5,000,000.00      ยังไมดําเนินการ

กระบวนการแผนชุมชุนในการสรางความ

เขมแข็งใหชุมชน

10 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ 35,000.00       - 35000 สถานีขนสงกันทรลักษ 35,000.00        - -                    ดําเนิการแลวเสร็จ

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม

11 โครงการรณรงคเมาไมขับในชวงเทศกาล 35,000.00       - 35000 พื้นที่จังหวดัศรีสะเกษ - - 35,000.00           ยังไมดําเนินการ

สงกรานต



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 100,000.00       - 100,000.00 สนามกีฬาภายใน - - 100,000.00 ยังไมดําเนินการ

"อบจ.ศรีสะเกษ จูเนียรคัพ" องคการบริหารสวน

จังหวดัศรีสะเกษ

2 โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ            200,000.00 - 200,000.00 ศาลากลาง 171,912.00        1,095.68          26,992.32           ดําเนินการแลวเสร็จ

อบจ.ศรีสะเกษคัพ สี่เผา ไทศรีสะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ

3 โครงการคัดเลือกนักกีฬาและการเขารวม 725,000.00       - 400,000.00       325,000.00 อบจ.ศรีสะเกษ - - 325,000.00         ยังไมดําเนินการ

การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง  - ระดับภาคฯ จ.นครพนม

สวนทองถ่ินระดับจังหวัด ระดับภาคตะวัน-  - ระดับประเทศ จ.ตาก

ออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

4 คาซอมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬา 1,860,000.00    - 1,860,000.00      อาคารพลศึกษา - - 1,860,000.00      ยังไมดําเนินการ

วสีมหมาย และโรงฝก

กีฬาเอนกประสงค

5 วสัดุกีฬา 10,000.00        - 10,000.00          สํานักปลัดฯ - - 10,000.00           ยังไมดําเนินการ

1.1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1.1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

6 โครงการจัดงานเทศกาลดอกลําดวนบาน 4,000,000.00    + 650,000.00       4,650,000.00      สวนสมเด็จ - 4,348,150.00    301,850.00         ดําเนินการแลวเสร็จ

สืบสานประเพณีสี่เผา ไทศรีสะเกษ พระศรีนครินทร

ศรีสะเกษ

7 อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 200,000.00       - 200,000.00         สพป.เขต 4 - - 200,000.00         ยังไมดําเนินการ

ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 เพ่ือจายเปน

เงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 4 โครงการการแขงขันกีฬา

นักเรียน "จตุรมิตรเกมส" ครั้งท่ี 12

8 อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวดัศรีสะเกษ 15,000,000.00  - 15,000,000.00    จังหวดัศรีสะเกษ 15,000,000.00    - -                    ดําเนินการแลวเสร็จ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2.1 ดานบริการชุมชนและสังคม

2.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ  สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน  ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 โครงการบูรณาการรวมกับจังหวัดศรีสะเกษ 100,000.00     - 100,000.00        เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ - - 100,000.00 ยังไมดําเนินการ

จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน "จังหวัดสะอาด"

2 โครงการรณรงคและสงเสรมิการลด         100,000.00 -            100,000.00  โรงเรียนในสังกัดองคการ - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

ปริมาณขยะมูลฝอย การทิ้งการคัดแยกขยะ  บริหารสวนจังหวัด

และการจัดการขยะอยางถูกวิธี  ศรสีะเกษ

3 โครงการรวบรวมและนําขยะอันตราย 300,000.00     - 300,000.00        เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ - - 300,000.00         ยังไมดําเนินการ

ชุมชนไปกําจัดอยางถูกวิธี

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 งานปรับปรุงประตูทางเขาตลาดชองสะงํา 150,000.00     - 150,000.00 ตลาดชองสะงํา - 149,000.00       1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอภูสิงห

จังหวดัศรีสะเกษ

2 สมทบโครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการ       1,421,000.00 - 1,421,000.00 บานธาตุ หมูที่ 3 1,351,000.00    70,000.00         ดําเนินการแลวเสร็จ

ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement ตําบลละลม – ถนนลาดยาง

In – Place Recycling) สายทางบานธาตุ หมูที่ 3 ละลม–โคกตาล อําเภอภูสิงห 

ตําบลละลม – ถนนลาดยางละลม–โคกตาล จังหวัดศรีสะเกษ

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรสีะเกษ

3 สมทบโครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการ 1,210,000.00   - 1,210,000.00 บานยาง หมูที่ 10 1,160,000.00    50,000.00         ดําเนินการแลวเสร็จ

ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement ตําบลเมืองแคน – บานน้ําออมนอย

In – Place Recycling) สายทางบานยาง หมูที่ 10   หมูที่ 6 ตําบลหวานคํา 

ตําบลเมืองแคน – บานน้ําออมนอย หมูที่ 6 อําเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ

ตําบลหวานคํา อําเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานกลาง หมูที่ 4 ตําบลขะยูง – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานกลาง หมูท่ี 4 ตําบลขะยูง – บานหนองเหล็ก หมูที่ 5 

บานหนองเหล็ก หมูที่ 5 ตําบลตาเกษ   ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานหอย หมูที่ 1 ตําบลหนองไผ - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหอย หมูที่ 1 ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง – อําเภอเมือง – วดัสระกําแพงนอย

วดัสระกําแพงนอย ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสยั  ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานเลา หมูที่ 7 – บานเพียนามเหนือ - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานเลา หมูที่ 7 – บานเพียนามเหนือ (นอยลําดวน) หมูที่ 9 

(นอยลําดวน) หมูที่ 9 ตําบลหนองไผ – บานโนนแย ตําบลหนองไผ – บานโนนแย

หมูที่ 7 ตําบลหญาปลอง อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ หมูที่ 7 ตําบลหญาปลอง 

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโนนสําโรง หมูที่ 7 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานโนนสําโรง หมูที่ 7 ตําบลทุงสวาง – ตําบลทุงสวาง – บานดงยาง 

บานดงยาง หมูที่ 7 ตําบลธาตุ อําเภอวงัหิน หมูที่ 7 ตําบลธาตุ อําเภอวงัหิน

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโพนทอง หมูที่ 1 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานโพนทอง หมูที่ 1 ตําบลแขม – ตําบลแขม – บานอีหล่ํา 

บานอีหล่ํา หมูที่ 1 ตําบลอีหล่ํา อําเภออุทุมพรพิสยั หมูที่ 1 ตําบลอีหล่ํา 

จังหวดัศรีสะเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวดัศรีสะเกษ

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโนนเค็ง หมูที่ 6 – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานโนนเค็ง หมูที่ 6 – บานโพนทอง บานโพนทอง หมูที่ 1 ตําบลแขม 

หมูที่ 1 ตําบลแขม อําเภออุทุมพรพิสัย อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานยางนอย หมูที่ 8 – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานยางนอย หมูที่ 8 –บานเกษมสุข บานเกษมสุข หมูที่ 7

หมูที่ 7 ตําบลตาเกษ – เขตตาํบลสําโรง  ตําบลตาเกษ - เขตตําบลสําโรง  

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวดัศรีสะเกษ

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานขะยูง หมูที่ 1 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานขะยูง หมูที่ 1 เสนหนาโรงเรียนอนุบาล เสนหนาโรงเรียนอนุบาลจอมจิต 

จอมจิต ตําบลขะยูง – เขตตําบลปะอาว ตําบลขะยูง – เขตตําบลปะอาว 

อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวดัศรีสะเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวดัศรีสะเกษ

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานวดั หมูที่ 3 ตําบลโคกจาน - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานวัด หมูที่ 3 ตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย – เขตตําบล

อําเภออุทุมพรพิสัย – เขตตําบลบุสูง บุสูง อําเภอวังหิน 

อําเภอวงัหิน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานบก หมูที่ 13 ตําบลหวยเหนือ - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานบก หมูที่ 13 ตําบลหวยเหนือ – – บานแดง หมูที่ 1 ตําบลหวยใต 

บานแดง หมูที่ 1 ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ อําเภอขุขันธ จังหวดัศรีสะเกษ

จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานสรางเหลา หมูที่ 3 ตําบลยาง - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานสรางเหลา หมูที่ 3 ตําบลยาง –  –  บานหนองทามนอย หมูที่ 7 

บานหนองทามนอย หมูที่ 7 ตําบลคําเนียม ตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย 

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรสีะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 ทางหลวงหมายเลข 2085 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางทางหลวงหมายเลข 2085 ตําบลหนองหัวชาง ตําบลหนองหัวชาง – บานขี้เหล็ก 

– บานข้ีเหล็ก หมูที่ 7 ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย หมูที่ 7 ตําบลโนนสัง 

จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอกันทรารมย

จังหวดัศรีสะเกษ

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานดู หมูที่ 1 – บานหนองถม - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานดู หมูที่ 1 – บานหนองถม หมูที่ 8  หมูที่ 8 ตําบลดู – เขตตําบลยาง 

ตําบลดู – เขตตําบลยาง อําเภอกันทรารมย อําเภอกันทรารมย 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานน้ําเกลี้ยง หมูที่ 6 – - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานน้ําเกลี้ยง หมูที่ 6 – บานลุมภู หมูที่ 2 บานลุมภู หมูที่ 2 ตําบลน้ําเกลี้ยง 

 ตําบลน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง – เขตตําบลโพธิ์ อําเภอน้ําเกลี้ยง – เขตตําบลโพธิ์ 

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานไรเอราวัณ หมูที่ 7 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานไรเอราวัณ หมูที่ 7 ตําบลเขิน – ตําบลเขิน – เขตตําบลรุงระว ี

เขตตําบลรุงระว ีอําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานโนนชมภู หมูที่ 4 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานโนนชมภู หมูที่ 4 ตําบลน้ําเกลี้ยง – ตําบลน้ําเกลี้ยง – บานสะเต็ง 

บานสะเต็ง หมูที่ 1 ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง หมูที่ 1 ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 สายทางบานขนวน หมูที่ 4 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานขนวน หมูที่ 4 ตําบลโพนขา – ตาํบลโพนขา – บานเหลายอด 

บานเหลายอด หมูที่ 2 ตําบลจาน อําเภอเมือง หมูที่ 2 ตําบลจาน อําเภอเมือง 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานตัง หมูที่ 6 – บานหนองแค - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานตัง หมูที่ 6 – บานหนองแค หมูที่ 1,17  หมูที่ 1,17 ตําบลหนองแค

ตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ – อําเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ

ทางหลวงแผนดินสายราษีไศล - โพนทราย  – ทางหลวงแผนดินสายราษีไศล

 - โพนทราย 

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 สายทางบานมะยาง หมูที่ 5 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานมะยาง หมูที่ 5 ตําบลหนองแค ตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล 

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ – จังหวดัศรีสะเกษ – ทางหลวง

ทางหลวงแผนดินสายราษีไศล - โพนทราย แผนดินสายราษีไศล - โพนทราย

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,000.00 - 497,000.00 บานหนองกก หมูที่ 6 ตําบลบัวหุง - - 497,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองกก หมูที่ 6 ตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล – บานคอ 

อําเภอราษีไศล – บานคอ หมูที่ 6 ตําบลเปาะ หมูที่ 6 ตําบลเปาะ 

อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 สายทางบานหนองพอก หมูที่ 4 - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองพอก หมูที่ 4 ตําบลหนองบัวดง ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด 

อําเภอศลิาลาด – บานโนนสังข หมูที่ 8 ตําบลดาน – บานโนนสังข หมูที่ 8 ตําบลดาน 

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 สายทางบานขาม หมูที่ 1 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานขาม หมูที่ 1 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด – ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด – 

บานมะยาง หมูที่ 5 ตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล บานมะยาง หมูที่ 5 

จังหวดัศรีสะเกษ ตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล 

จังหวดัศรีสะเกษ

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 - สายทางบานทอคลอ หมูที่ 1 – - - - โอนลด/ยกเลิกโครงการ

สายทางบานทอคลอ หมูที่ 1 – บานหนองบักโทน  บานหนองบักโทน หมูที่ 4 

หมูที่ 4 ตําบลทาคลอ – เขตตําบลหนองหวา ตําบลทาคลอ – เขตตําบล

อําเภอเบญจลักษ จังหวดัศรีสะเกษ หนองหวา อําเภอเบญจลักษ 

จังหวดัศรีสะเกษ

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,000.00 - 497,000.00 บานแสนตอ หมูที่ 11 - - 497,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานแสนตอ หมูที่ 11 ตําบลโนนคอ ตาํบลโนนคอ อําเภอโนนคูณ  

อําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอําเภอสําโรง จังหวัดศรีสะเกษ –

จังหวดัอุบลราชธานี  เขตอําเภอสําโรง 

จังหวดัอุบลราชธานี 



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,000.00 - 497,000.00 สายทางบานหนองบัว  - - 497,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองบัว หมูที่ 5 ตําบลโดด หมูที่ 5 ตําบลโดด อําเภอ 

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ – เขตอําเภอเมืองจันทร โพธิ์ศรีสุวรรณ–เขตอําเภอ 

จังหวดัศรีสะเกษ เมืองจันทร จังหวดั 

ศรีสะเกษ

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,000.00 - 497,000.00 บานหนองขาม หมูที่ 10 - - 497,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองขาม หมูที่ 10 –  –วัดปาโพธิ์ศรีสุวรรณ  

วดัปาโพธิ์ศรีสุวรรณ ตําบลเสียว ตําบลเสียว อําเภอ 

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,000.00 - 497,000.00 บานปาฝาง หมูที่ 20 - - 497,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานปาฝาง หมูที่ 20 ตําบลโดด – ตําบลโดด – โรงพยาบาล

โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ตําบลเสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ตําบลเสียว 

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จังหวดัศรีสะเกษ 

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานล้ินฟา หมูที่ 1 ตําบลล้ินฟา – - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานล้ินฟา หมูที่ 1 ตําบลล้ินฟา – บานยางชุมใหญ หมูที่ 1 ตําบล

บานยางชุมใหญ หมูที่ 1 ตําบลยางชุมใหญ ยางชุมใหญ อําเภอยางชุมนอย 

อําเภอยางชุมนอย จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหนองหญาปลอง หมูที่ 4 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองหญาปลอง หมูที่ 4 ตําบลหนองหาง – บานหนองคู

ตําบลหนองหาง – บานหนองคู หมูที่ 11 หมูที่ 11 ตําบลกานเหลือง อําเภอ

ตําบลกานเหลือง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรสีะเกษ อุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานเรียม หมูที่ 5 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานเรียม หมูที่ 5 ตําบลหวยเหนือ – ตําบลหวยเหนือ – บานบก 

บานบก หมูที่ 10 ตําบลลมศักดิ์ อําเภอขุขันธ หมูที่ 10 ตําบลลมศักดิ์ 

จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอขุขันธ จังหวดัศรีสะเกษ

33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานตะเคยีนตะวนัออก หมูที่ 12 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานตะเคียนตะวันออก หมูที่ 12 ตําบลตะเคียน – บานสะอาง 

ตําบลตะเคียน – บานสะอาง หมูที่ 12 หมูที่ 12 ตําบลหวยเหนือ 

ตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธจังหวดัศรีสะเกษ อําเภอขุขันธ จังหวดัศรีสะเกษ

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานชําแระตะวันตก หมูที่ 9 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานชําแระตะวนัตก หมูที่ 9 ตําบลหวยเหนือ – บานสนวน 

ตําบลหวยเหนือ – บานสนวน หมูที่ 10 หมูที่ 10 ตําบลสะเดาใหญ 

ตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

35 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 815,700.00 - 815,700.00 บานหนองเทา หมูที่ 3 806,000.00 9,700.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานหนองเทา หมูที่ 3 ตําบลศรีแกว – ตําบลศรีแกว – บานตาไทย 

บานตาไทย หมูที่ 8 ตําบลศรีโนนงาม หมูที่ 8 ตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 3,000,000.00 - 3,000,000.00 บานสิม หมูที่ 8 ตําบลโคกจาน 2,952,000.00 48,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานสิม หมูที่ 8 ตําบลโคกจาน  อําเภออุทุมพรพิสัย – เขตตําบลบุสูง

อําเภออุทุมพรพิสัย – เขตตําบลบุสูง อําเภอวงัหิน จังหวัดศรีสะเกษ

อําเภอวงัหิน จังหวัดศรีสะเกษ

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 2,899,000.00 - 2,899,000.00 บานหวยน้ําทิพย หมูที่ 11 – 2,887,000.00 12,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานหวยน้ําทิพย หมูที่ 11 – บานหนองยาว บานหนองยาว หมูที่ 7 – 

หมูที่ 7 – บานดอนเขียว หมูที่ 6 ตําบลทาคลอ – บานดอนเขียว หมูที่ 6 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 อําเภอเบญจลักษ ตําบลทาคลอ – ทางหลวง

จังหวดัศรีสะเกษ แผนดนิหมายเลข 24 อําเภอ

เบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 ถนนทองถิ่นหมายเลข ศก.45-002 - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางถนนทองถ่ินหมายเลข ศก.45-002 บานบาก (ฝากบานคูซอด) หมูที่ 1 

บานบาก (ฝากบานคูซอด) หมูที่ 1 ตําบลคูซอด – ตําบลคูซอด – เขตตําบลน้ําคํา 

เขตตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโพธิ์เกา หมูที่ 4 ตําบลโนนเพ็ก - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานโพธิ์เกา หมูที่ 4 ตําบลโนนเพ็ก –  – บานหนองออ หมูที่ 3 ตําบลหนองคา 

บานหนองออ หมูที่ 3 ตําบลหนองคา อําเภอพยุห จังหวดัศรีสะเกษ

อําเภอพยุห จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 3,444,300.00 - 3,444,300.00 บานหนองสําราญ หมูที่ 8 3,432,000.00 12,300.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานหนองสําราญ หมูที่ 8 ตําบลโนนคอ – ตําบลโนนคอ – บานหนองตลาด 

บานหนองตลาด หมูที่ 4 ตําบลเหลากวาง หมูที่ 4 ตําบลเหลากวาง 

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 1,000,000.00 - 1,000,000.00 บานหนองแกว หมูที่ 1 991,000.00 9,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานหนองแกว หมูที่ 1 ตําบลหนองแกว – ตําบลหนองแกว – บานหนองแวง 

บานหนองแวง หมูที่ 4 ตําบลหนองแวง หมูที่ 4 ตําบลหนองแวง 

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอกันทรารมย 

จังหวดัศรีสะเกษ

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานยางเอือด หมูที่ 8 ตําบลสําโรง - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานยางเอือด หมูที่ 8 ตําบลสําโรง – – โรงเรียนบานกอ หมูที่ 9 

 โรงเรียนบานกอ หมูที่ 9 ตําบลหนองไฮ ตําบลหนองไฮ อําเภออุทุมพรพิสัย 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 1,000,000.00 - 1,000,000.00 บานหนองเข็งนอย หมูที่ 10 – 988,000.00 12,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานหนองเข็งนอย หมูที่ 10 – บานหนองเข็งนอยตะวันตก 

 บานหนองเข็งนอยตะวนัตก หมูที่ 12 ตําบลกฤษณา หมูที่ 12 ตําบลกฤษณา 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุขันธ จังหวดัศรีสะเกษ 



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - บานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 - - โอนลด/ยกเลิกโครงการ

สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 ตําบลสวนกลวย ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ – 

อําเภอกันทรลักษ – บานโนนคูณนอย หมูที่ 11 ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ

ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ บานโนนคณูนอย หมูที่ 11 

จังหวดัศรีสะเกษ 

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 5,000,000.00 - 5,000,000.00 บานจํานัน (คลองอีสานเขียว) 4,977,000.00 23,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานจํานัน (คลองอีสานเขียว) หมูที่ 3 หมูที่ 3 ตําบลสวนกลวย –

ตําบลสวนกลวย – บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลสังเม็ก บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลสังเม็ก 

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ  

จังหวดัศรีสะเกษ 

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 10,000,000.00 - 10,000,000.00 บานกระหวนั หมูที่ 5 – บานทาสวาง 9,849,000.00 151,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานกระหวัน หมูที่ 5 – บานทาสวาง หมูที่ 2 ตําบลโนนสําราญ 

หมูที่ 2 ตําบลโนนสําราญ อําเภอกันทรลักษ อําเภอกันทรลักษ 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

46 กอสรางถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic 4,000,000.00 - 4,000,000.00 บานทุงมั่ง หมูที่ 2,4 ตําบลอีปาด 3,982,000.00 18,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

Concrete (โดยวธีิ Pavement In – Place Recycling) อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรสีะเกษ

สายทางบานทุงมั่ง หมูที่ 2,4 ตําบลอีปาด  – บานแดงหมอ ตําบลแดงหมอ

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรสีะเกษ –  อําเภอเข่ืองใน จังหวดั

บานแดงหมอ ตําบลแดงหมอ อําเภอเข่ืองใน อุบลราชธานี

จังหวดัอุบลราชธานี



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

47 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการปูผิวทาง 4,537,000.00 - 4,537,000.00 - บานเส่ืองขาว หมูที่ 1 – - - 4,537,000.00 โอนลด/ยกเลิกโครงการ

ผิวทาง Asphaltic  Concrete (ปูบน Tack บานหนองปงโปง หมูที่ 4 

Coat) สายทางบานเส่ืองขาว หมูที่ 1 – บานหนอง ตําบลเส่ืองขาว อําเภอศรีรัตนะ

ปงโปง หมูที่ 4 ตําบลเสื่องขาว อําเภอศรีรัตนะ –   - บานเขิน หมูที่ 1 ตําบลเขิน 

บานเขิน หมูที่ 1 ตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

47 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการปูผิวทาง 498,000.00 - 498,000.00 บานโจดนาหอม หมูที่ 3 – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

ผิวทาง Asphaltic  Concrete (ปูบน Tack บานคลีกลิ้ง หมูที่ 1

Coat) สายทางบานโจดนาหอม หมูที่ 3 – ตําบลคลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด  

บานคลีกลิ้ง หมูที่ 1 ตําบลคลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด  จังหวดัศรีสะเกษ – เขตอําเภอ

จังหวดัศรีสะเกษ – เขตอําเภอพนมไพร พนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด

จังหวดัรอยเอ็ด

48 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 1,084,000.00 - 1,084,000.00 ทางหลวงหมายเลข 226 – - 1,066,000.00 18,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement In – บานบอน หมูที่ 9 ตําบลตาเกษ 

Place Recycling) สายทางทางหลวงหมายเลข 226 – บานโนนคณู หมูที่ 2 

– บานบอน หมูที่ 9 ตําบลตาเกษ – บานโนนคูณ ตําบลแต อําเภออุทุมพรพิสัย

หมูที่ 2 ตําบลแต อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

49 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 5,000,000.00 - 5,000,000.00 บานกระแชงใต หมูที่ 2 4,550,000.00 450,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement In –  ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ 

Place Recycling) สายทางบานกระแชงใต หมูที่ 2 – บานกุดนาแกว หมูที่ 3

ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ – บานกุดนาแกว  ตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ 

หมูที่ 3 ตําบลภฝูาย อําเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ

จังหวดัศรีสะเกษ

50 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,950,000.00 - 4,950,000.00 บานตาเหมา หมูที่ 6 – - 4,830,000.00 120,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement In – บานไหลดุม หมูที่ 2 

Place Recycling) สายทางบานตาเหมา หมูที่ 6 – ตําบลสังเม็ก 

บานไหลดุม หมูที่ 2 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ  อําเภอกันทรลักษ  

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

51 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,151,000.00 - 4,151,000.00 - ทางหลวง 2167 บานพิมาย - - - โอนลด/ยกเลิกโครงการ

Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement In – หมูที่ 1 ตําบลพิมาย – บานกอ 

Place Recycling) สายทางทางหลวง 2167 หมูที่ 1 ตําบลพิมายเหนือ 

บานพิมาย หมูที่ 1 ตําบลพิมาย – บานกอ หมูที่ 1 อําเภอปรางคกู

ตําบลพิมายเหนือ อําเภอปรางคกู จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

51 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 5,000,000.00 - 5,000,000.00 บานใจดี หมูที่ 1 – บานอังกุล - 4,928,000.00 72,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement In – หมูที่ 7 – บานสมใจ หมูที่ 9 

Place Recycling) สายทางบานใจดี หมูที่ 1 – ตําบลใจดี อําเภอขุขันธ 

บานอังกุล หมูที่ 7 – บานสมใจ หมูที่ 9 ตําบลใจดี จังหวดัศรีสะเกษ

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

52 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 2,523,000.00 - 2,523,000.00 บานโพนคอ หมูที่ 1 - 2,510,000.00 13,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement In – ตําบลโพนคอ อําเภอเมือง – 

Place Recycling) สายทางบานโพนคอ หมูที่ 1 บานลุมพุก หมูที่ 5 

ตําบลโพนคอ อําเภอเมือง – บานลุมพุก หมูที่ 5 ตําบลตองปด อําเภอน้ําเกลี้ยง 

ตําบลตองปด อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

53 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,999,000.00 - 4,999,000.00 บานหนองหิน หมูที่ 2 - 4,946,000.00 53,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement In – ตําบลสวนกลวย – 

Place Recycling) สายทางบานหนองหิน หมูที่ 2 บานทุงสวาง หมูที่ 6 

ตําบลสวนกลวย – บานทุงสวาง หมูที่ 6 ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ 

ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ

จังหวดัศรีสะเกษ

54 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 3,500,000.00 - 3,500,000.00 ชุมชนหนองยาง – - - 3,500,000.00 ยังไมดําเนินการ

Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement In – บานซํา หมูที่ 1 ตําบลซํา 

Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง – อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

บานซํา หมูที่ 1 ตําบลซํา อําเภอเมือง  

จังหวดัศรีสะเกษ

55 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 4,997,000.00 - 4,997,000.00 บานโนนสําราญ หมูที่ 1 - 4,935,000.00 62,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement In – ตําบลโนนสําราญ – 

Place Recycling) สายทางบานโนนสําราญ บานนาขนวน หมูที่ 5 

หมูที่ 1 ตําบลโนนสําราญ – บานนาขนวน หมูที่ 5 ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ

ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

56 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 5,000,000.00 - 5,000,000.00 บานทุงหลวง หมูที่ 10 4,970,000.00 30,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

Asphaltic Concrete (โดยวธีิ Pavement In – ตําบลหวยต๊ิกชู – บานโอวปงโกว หมูที่ 6 

Place Recycling) สายทางบานทุงหลวง หมูที่ 10 ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห

ตําบลหวยต๊ิกชู – บานโอวปงโกว หมูที่ 6 จังหวดัศรีสะเกษ

ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรสีะเกษ

57 ซอมปรับปรุงถนนลกูรังเช่ือมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานหมากยาง หมูที่ 3 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหมากยาง หมูที่ 3 ตําบลเปาะ ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ –

อําเภอบึงบูรพ – บานหนองเรือ หมูที่ 13 บานหนองเรือ หมูที่ 13 

ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จังหวดัศรีสะเกษ

58 ซอมปรับปรุงถนนลกูรังเช่ือมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานหาด หมูที่ 2 ตําบลเปาะ – - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหาด หมูที่ 2 ตําบลเปาะ – คลองสงน้ํา คลองสงน้ํา ตําบลบึงบูรพ 

ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ

59 ซอมปรับปรุงถนนลกูรังเช่ือมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานโนนสาวสวย หมูที่ 4 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโนนสาวสวย หมูที่ 4 ตําบลบึงบูรพ – ตําบลบึงบูรพ – บานหวย

บานหวย หมูที่ 3 ตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล  หมูที่ 3 ตําบลบัวหุง 

จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ

60 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 - บานรุงตะวนัออก หมูที่ 9 - - - โอนลด/ยกเลิกโครงการ

สายทางบานรุงตะวนัออก หมูที่ 9 ตําบลรุง – ตําบลรุง – เขตตําบลบึงมะลู 

เขตตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ อําเภอกันทรลักษ  

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

60 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานโนนสําราญใต หมูที่ 10 – - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโนนสําราญใต หมูที่ 10 – บานโนนเหล่ือม หมูที่ 6 

บานโนนเหล่ือม หมูที่ 6 ตําบลโนนสําราญ – ตําบลโนนสําราญ – บานดานกลาง 

บานดานกลาง หมูที่ 1 ตําบลภผูาหมอก หมูที่ 1 ตําบลภผูาหมอก 

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ 

จังหวดัศรีสะเกษ

61 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานหนองหวา หมูที่ 5 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหนองหวา หมูที่ 5 ตําบลภผูาหมอก – ตําบลภผูาหมอก – 

ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ  

จังหวดัศรีสะเกษ

62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานสนาย หมูที่ 3 - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานสนาย หมูที่ 3 ตําบลพิมาย – ตําบลพิมาย – เขตตําบลกู 

เขตตําบลกู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอปรางคกู จังหวดัศรีสะเกษ

63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานกู หมูที่ 1 ตําบลกู – - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานกู หมูที่ 1 ตําบลกู – เขตตําบลพิมาย เขตตําบลพิมาย อําเภอปรางคกู  

อําเภอปรางคกู  จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

64 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานกู หมูที่ 1 ตําบลกู – 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองแวง หมูที่ 6 ตําบลดู – เขตตําบลพิมาย อําเภอปรางคกู  

เขตตําบลโพธิ์ศรี อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

65 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานสมอ หมูที่ 2 ตําบลสมอ - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานสมอ หมูที่ 2 ตําบลสมอ – บานโคกสูง – บานโคกสูง หมูที่ 9

หมูที่ 9 ตําบลโพธิ์ศรี อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลโพธิ์ศรี อําเภอปรางคกู  

จังหวดัศรีสะเกษ

66 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานหนองนกทา หมูที่ 9 - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองนกทา หมูที่ 9 ตําบลสมอ – ตําบลสมอ – บานมัดกา 

บานมัดกา หมูที่ 4 ตําบลหนองเชียงทูน หมูที่ 4 ตําบลหนองเชียงทูน 

อําเภอปรางคกู จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 

67 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานไฮ หมูที่ 7 ตําบลพิมายเหนือ - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานไฮ หมูที่ 7 ตําบลพิมายเหนือ –  - บานกระโดน หมูที่ 12 

บานกระโดน หมูที่ 12 ตําบลหนองเชียงทูน ตําบลหนองเชียงทูน

อําเภอปรางคกู จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอปรางคกู

จังหวดัศรีสะเกษ

68 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานสะเดา หมูที่ 4 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานสะเดา หมูที่ 4 ตําบลหนองไผ ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง – 

อําเภอเมือง – บานโนนใหญ หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ชัย บานโนนใหญ หมูที่ 5 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ ตําบลโพธิ์ชัย อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

69 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานหนองไผ หมูที่ 4 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหนองไผ หมูที่ 4 ตําบลวังหิน – ตําบลวงัหิน – วดัปาโนนกระโดน

วดัปาโนนกระโดน – เขตตําบลโพนยาง  – เขตตําบลโพนยาง 

อําเภอวงัหิน จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอวังหิน จังหวดัศรีสะเกษ

70 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานทางสาย หมูที่ 1 – - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานทางสาย หมูที่ 1 – รอบอางเก็บน้ํา รอบอางเก็บน้ําหวยคลา 

หวยคลา ตําบลทุงสวาง – เขตตําบลบอแกว ตําบลทุงสวาง – 

อําเภอวงัหิน จังหวัดศรีสะเกษ เขตตําบลบอแกว อําเภอวังหิน

จังหวดัศรีสะเกษ

71 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานคอ หมูที่ 3 ตําบลโนนเพ็ก - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานคอ หมูที่ 3 ตําบลโนนเพ็ก อําเภอพยุห อําเภอพยุห – บานเหลาโนนตูม 

– บานเหลาโนนตูม หมูที่ 13 ตําบลทุม หมูที่ 13 ตําบลทุม อําเภอเมือง 

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ

72 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานกระแซง หมูที่ 2 ตําบลตําแย - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานกระแซง หมูที่ 2 ตําบลตําแย อําเภอพยุห – ตําบลละเอาะ 

อําเภอพยุห – ตําบลละเอาะ อําเภอน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

73 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานรองสะอาด หมูที่ 7 – - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานรองสะอาด หมูที่ 7 – บานไพรวลัย บานไพรวลัย หมูที่ 11 

หมูที่ 11 ตําบลพรหมสวัสดิ์ – ถนนศรีสะเกษ – ตําบลพรหมสวสัด์ิ – ถนนศรีสะเกษ 

กันทรลักษ ชวง กม.31 อําเภอพยุห  – กันทรลักษ ชวง กม.31 

จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอพยุห  จังหวัดศรสีะเกษ

74 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานดู (วดัปาอุดมทรพัย) - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานดู (วดัปาอุดมทรพัย) หมูที่ 2 หมูที่ 2 ตําบลขุนหาญ – 

ตําบลขุนหาญ – ฝายนายทวด ตําบลโนนสูง ฝายนายทวด ตําบลโนนสูง 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

75 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานดู หมูที่ 2 ตําบลขุนหาญ - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานดู หมูที่ 2 ตําบลขุนหาญ – – เขตตําบลโพธิ์กระสังข 

เขตตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ อําเภอขุนหาญ 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

76 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานขุนหาญใต (โนนหมากหึ่ง) - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานขุนหาญใต (โนนหมากหึ่ง) หมูที่ 9 หมูที่ 9 ตําบลขุนหาญ –

ตําบลขุนหาญ – หนองเด่ือ เขตตําบลโนนสูง  หนองเด่ือ เขตตาํบลโนนสูง

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

77 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานหนองกุง หมูที่ 9 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหนองกุง หมูที่ 9 ตําบลเหลากวาง ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ 

อําเภอโนนคูณ – บานกุดผักหนาม หมูที่ 7 – บานกุดผักหนาม หมูที่ 7 

ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ  

จังหวดัศรีสะเกษ

78 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานหนองกอไหล หมูที่ 8 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหนองกอไหล หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์ – ตําบลโพธิ์ – บานเหลาฝาย 

บานเหลาฝาย หมูที่ 6 ตําบลเหลากวาง หมูที่ 6 ตําบลเหลากวาง 

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

79 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  499,000.00 - 499,000.00 บานหนองปลาเข็งเหนือ หมูที่ 2 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหนองปลาเข็งเหนือ หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ ตําบลโพธิ์ – บานผักขะยานอย 

– บานผักขะยานอย หมูที่ 9 ตําบลบก  หมูที่ 9 ตําบลบก อําเภอโนนคูณ 

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

80 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล  498,000.00 - 498,000.00 บานพิงพวยใต หมูที่ 9 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานพิงพวยใต หมูที่ 9 ตําบลพิงพวย – ตําบลพิงพวย – เขตตําบลศรีแกว 

เขตตําบลศรีแกว อําเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

81 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหนองโดน หมูที่ 11 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองโดน หมูที่ 11 ตําบลสระเยาว – ตําบลสระเยาว – บานตูม 

บานตูม หมูที่ 1 ตําบลตูม อําเภอศรีรัตนะ หมูที่ 1 ตําบลตูม 

จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

82 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานทุงรวงทอง หมูที่ 19 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานทุงรวงทอง หมูที่ 19 ตําบลสังเม็ก – ตําบลสังเม็ก – บานจํานัน หมูที่ 3 

บานจํานัน หมูที่ 3 ตําบลสวนกลวย ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ 

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

83 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 ตําบลสวนกลวย ตาํบลสวนกลวย – บานนากันตม 

– บานนากันตม หมูที่ 14 ตําบลสังเม็ก หมูที่ 14 ตําบลสังเม็ก

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

84 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 ตําบลสวนกลวย  ตําบลสวนกลวย – บานทุงโพธิ์ 

– บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลสังเม็ก หมูที่ 3 ตําบลสังเม็ก 

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ

85 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานหนองหิน หมูที่ 2 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองหิน หมูที่ 2 ตําบลสวนกลวย – ตําบลสวนกลวย – บานทุงสวาง 

บานทุงสวาง หมูที่ 6 ตําบลกุดเสลา หมูที่ 6 ตําบลกุดเสลา 

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

86 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานนารุงเรือง หมูที่ 7 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานนารุงเรือง หมูที่ 7 ตําบลขนุน – ตําบลขนุน – บานโนนคณู 

บานโนนคณู หมูที่ 14 ตําบลกุดเสลา หมูที่ 14 ตําบลกุดเสลา 

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

87 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานนาขนวน หมูที่ 5 ตําบลขนุน - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานนาขนวน หมูที่ 5 ตําบลขนุน – – บานซะวาซอ หมูที่ 9 

 บานซะวาซอ หมูที่ 9 ตําบลกุดเสลา ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

88 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานหนองคาํ หมูที่ 9 – - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหนองคํา หมูที่ 9 – รองคํา รองคาํ ตําบลน้ําคํา 

ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ

89 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานโนนสวนปา หมูที่ 13 – - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโนนสวนปา หมูที่ 13 – เขตแมน้ํามูล  เขตแมน้ํามูล ตําบลน้ําคํา 

ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ

90 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานหนองโน (ทุงมน) - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหนองโน (ทุงมน) หมูที่ 3 ตําบลน้ําคํา หมูที่ 3 ตําบลน้ําคํา – เขตตําบลคูซอด

– เขตตําบลคูซอด อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

91 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานนิคมเขต 3 หมูที่ 7 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานนิคมเขต 3 หมูที่ 7 ตําบลหนองฉลอง – ตําบลหนองฉลอง – บานตาดม 

บานตาดม หมูที่ 8 ตําบลหวยใต (แยกทางหลวง หมูที่ 8 ตําบลหวยใต 

หมายเลข 220) ตําบลนิคมพัฒนา (แยกทางหลวงหมายเลข 220) 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ 

จังหวดัศรีสะเกษ

92 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานนิคมหนองฉลอง หมูที่ 9 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานนิคมหนองฉลอง หมูที่ 9 ตําบลหนองฉลอง – บานตาดม 

ตําบลหนองฉลอง – บานตาดม หมูที่ 8 หมูที่ 8 ตําบลหวยใต 

ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอขุขันธ จังหวดัศรีสะเกษ

93 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานจํานรรจ หมูที่ 3 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานจํานรรจ หมูที่ 3 ตําบลตาอุด – ตําบลตาอุด – บานติม หมูที่ 1 

บานติม หมูที่ 1 ตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ ตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

94 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานเด่ือนอก หมูที่ 9 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานเด่ือนอก หมูที่ 9 ตําบลตาอุด – ตําบลตาอุด – เขตตําบล

เขตตําบลหนองฉลอง (สนามกีฬา) อําเภอขุขันธ หนองฉลอง (สนามกีฬา) 

จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอขุขันธ จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

95 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานหัวนอน หมูที่ 8 ตําบลตาอุด - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหัวนอน หมูที่ 8 ตําบลตาอุด – – เขตตําบลศรตีระกูล 

เขตตําบลศรีตระกูล (หนองพะแนง) อําเภอขุขันธ (หนองพะแนง) อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

96 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานคูซอด หมูที่ 1,2 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานคูซอด หมูที่ 1,2 ตําบลคูซอด ตําบลคูซอด อําเภอเมือง – 

อําเภอเมือง – เขตตําบลกุดเมืองฮาม เขตตําบลกุดเมืองฮาม 

อําเภอยางชุมนอย จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอยางชุมนอย 

จังหวดัศรีสะเกษ

97 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานซํา หมูที่ 1 ตําบลซํา – - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานซํา หมูที่ 1 ตําบลซํา – บานอีหลํ่า  บานอีหล่ํา (หนองเครือซูด)

(หนองเครือซูด) หมูที่ 8 ตําบลหมากเขียบ  หมูที่ 8 ตําบลหมากเขียบ 

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

98 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโนนแย หมูที่ 7 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโนนแย หมูที่ 7 ตําบลหญาปลอง – ตําบลหญาปลอง – เขตตําบล

เขตตําบลหนองไผ อําเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ หนองไผ อําเภอเมือง 

จังหวดัศรีสะเกษ

99 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลซํา – - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

บานโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลซํา – บานหนองสาด บานหนองสาด หมูที่ 4 

หมูที่ 4 ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง 

จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

100 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโพธิ์ หมูที่ 2 – บานซํา - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโพธิ์ หมูที่ 2 – บานซํา หมูที่ 1 ตําบลซํา หมูที่ 1 ตําบลซํา – บานหนองสาด 

– บานหนองสาด หมูที่ 4 ตําบลหนองครก หมูที่ 4 ตําบลหนองครก 

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ

101 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหนองสวง หมูที่ 3 – - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหนองสวง หมูที่ 3 – บานดอนกลาง บานดอนกลาง หมูที่ 7 ตําบล

หมูที่ 7 ตําบลหนองครก – เขตตําบลหมากเขียบ หนองครก – เขตตําบลหมากเขียบ

อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ

102 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหนองถม หมูที่ 3 – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองถม หมูที่ 3 – บานคลอ หมูที่ 2,7 บานคลอ หมูที่ 2,7 ตําบลดู – 

ตําบลดู – เขตตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย เขตตําบลหนองบัว อําเภอ

จังหวดัศรีสะเกษ กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

103 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหนองถม หมูที่ 3 ตําบลดู – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองถม หมูที่ 3 ตําบลดู – บานสวนฝาย หมูที่ 5 

บานสวนฝาย หมูที่ 5 ตําบลผักแพว ตําบลผักแพว อําเภอกันทรารมย 

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรสีะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

104 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานดู หมูที่ 1 ตําบลดู – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานดู หมูที่ 1 ตําบลดู – บานหนองกก บานหนองกก หมูที่ 2 ตําบลยาง 

หมูที่ 2 ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย อําเภอกันทรารมย 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

105 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานหัวหนอง หมูที่ 8 ตําบลไผ – - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

บานหัวหนอง หมูที่ 8 ตําบลไผ – บานหัวดง หมูที่ 2 บานหัวดง หมูที่ 2 ตําบลหนองหมี 

ตําบลหนองหมี อําเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ

106 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานสรางป หมูที่ 2 ตําบลสรางป - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานสรางป หมูที่ 2 ตําบลสรางป อําเภอราษีไศล – บานหอย หมูที่ 3

อําเภอราษีไศล – บานหอย หมูที่ 3 ตําบลโนนคูณ ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมนอย 

อําเภอยางชุมนอย จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

107 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานดาน หมูที่ 4 ตําบลสรางป - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานดาน หมูที่ 4 ตําบลสรางป – – บานคสูระนอย หมูที่ 7

บานคูสระนอย หมูที่ 7 ตําบลไผ อําเภอราษีไศล ตําบลไผ อําเภอราษีไศล 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

108 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานโนน หมูที่ 5 ตําบลโพนขา - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโนน หมูที่ 5 ตําบลโพนขา – – เขตตําบลตะดอบ อําเภอเมือง 

เขตตําบลตะดอบ อําเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ

109 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานหนองแวง หมูที่ 6 ตําบล - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหนองแวง หมูที่ 6 ตําบลโพนเขวา โพนเขวา (เสนหลังวงัวรวฒิุ)

 (เสนหลังวงัวรวฒิุ) – บานหนองหวา หมูที่ 1  – บานหนองหวา หมูที่ 1 

ตําบลหนองแกว  อําเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ ตําบลหนองแกว  อําเภอเมือง

จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

110 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหนองงูเหลือม หมูที่ 1 – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองงูเหลือม หมูที่ 1 – บานหนองนกเขียน หมูที่ 3 

บานหนองนกเขียน หมูที่ 3 ตําบลหนองงูเหลือม – ตําบลหนองงเูหลือม – เขตตําบลเสียว

เขตตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเบญจลักษ จังหวดัศรีสะเกษ

111 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหนองบัวใหญใต หมูที่ 14 – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองบัวใหญใต หมูที่ 14 – ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 

หมายเลข 24 ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ  ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

112 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานรองเกา หมูที่ 12 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานรองเกา หมูที่ 12 ตําบลโนนคอ – ตําบลโนนคอ – บานหนองตลาด 

บานหนองตลาด หมูที่ 4 ตําบลเหลากวาง หมูที่ 4 ตําบลเหลากวาง 

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

113 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานเหมือดแอ หมูที่ 14 – - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานเหมือดแอ หมูที่ 14 – บานหนองหิน บานหนองหิน หมูที่ 6 

หมูที่ 6 ตําบลหนองกุง อําเภอโนนคณู ตําบลหนองกุง อําเภอโนนคูณ 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

114 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานยางชุมนอย หมูที่ 6 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานยางชุมนอย หมูที่ 6 ตําบลยางชุมนอย – ตําบลยางชุมนอย – บานหนองเทา

บานหนองเทา หมูที่ 12 ตําบลคอนกาม หมูที่ 12 ตําบลคอนกาม

อําเภอยางชุมนอย จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรสีะเกษ

115 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานโนนคณู หมูที่ 6 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโนนคูณ หมูที่ 6 ตําบลโนนคูณ – ตําบลโนนคณู – เขตตําบล

เขตตําบลคอนกาม อําเภอยางชุมนอย คอนกาม อําเภอยางชุมนอย 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

116 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโนนมวงใต หมูที่ 13 ตําบล - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานโนนมวงใต หมูที่ 13 หนองหญาลาด – บานประทาย

ตําบลหนองหญาลาด – บานประทาย หมูที่ 3 หมูที่ 3 ตําบลทุงใหญ

ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ

117 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานขนาใหม หมูที่ 7 – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานขนาใหม หมูที่ 7 – บานโนนสําเริง บานโนนสําเริง หมูที่ 9 

หมูที่ 9 ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ  ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ  

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

118 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานขนาใหม หมูที่ 7 – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานขนาใหม หมูที่ 7 – บานกุดปลาขาว บานกุดปลาขาว หมูที่ 12 

 หมูที่ 12 ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ  ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ  

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

119 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานโนนดั่ง หมูที่ 12 – บานกะทิ - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโนนด่ัง หมูที่ 12 – บานกะทิ หมูที่ 15 หมูที่ 15 ตําบลปราสาท 

ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน  จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอหวยทับทัน  จังหวดัศรีสะเกษ  

– เขตตําบลสะโน อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร -เขตตําบลสะโน อําเภอสําโรงทาบ 

จังหวดัสุรินทร

120 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานกระเต็ล หมูที่ 11 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานกระเต็ล หมูที่ 11 ตําบลผักไหม ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน – 

อําเภอหวยทับทัน – บานแสนแกว หมูที่ 2 บานแสนแกว หมูที่ 2 ตําบลสวาย

ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู  จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอปรางคกู จังหวดัศรีสะเกษ 

121 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 - บานหนองแข หมูที่ 11 - - - โอนลด/ยกเลิกโครงการ

สายทางบานหนองแข หมูที่ 11 ตําบลกลวยกวาง – ตําบลกลวยกวาง – บานนานวน 

บานนานวน หมูที่ 1 ตําบจานแสนไชย หมูที่ 1 ตําบจานแสนไชย 

อําเภอหวยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

121 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานฟาผา หมูที่ 3 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานฟาผา หมูที่ 3 ตําบลจานแสนไชย – ตําบลจานแสนไชย – บานไฮใหญ 

บานไฮใหญ หมูที่ 6 ตําบลกลวยกวาง หมูที่ 6 ตําบลกลวยกวาง 

อําเภอหวยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

122 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานผือ หมูที่ 9 ตําบลจานแสนไชย - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานผือ หมูที่ 9 ตําบลจานแสนไชย –  - บานโนนแถลง หมูที่ 11 

บานโนนแถลง หมูที่ 11 (บานฝากหนองสะมอน) (บานฝากหนองสะมอน) 

ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน

จังหวดัศรีสะเกษ

123 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานปะโดะ หมูที่ 8 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานปะโดะ หมูที่ 8 ตําบลปราสาท ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน 

อําเภอหวยทับทัน – เขตตําบลเมืองจันทร – เขตตําบลเมืองจันทร 

อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอเมืองจันทร จังหวดัศรีสะเกษ

124 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานขาง หมูที่ 7 ตําบลกันทรอม - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานขาง หมูที่ 7 ตําบลกันทรอม – – เขตตําบลโพธิ์กระสังข 

เขตตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอขุนหาญ 

จังหวดัศรีสะเกษ

125 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานตานวน (ถนนคลองหวยตาจ)ู - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานตานวน (ถนนคลองหวยตาจ)ู หมูที่ 3 ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ

หมูที่ 3 ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ – – เขตตําบลปรือใหญ

เขตตําบลปรอืใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

126 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานตานวน หมูที่ 3 – สนามกีฬา - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานตานวน หมูที่ 3 –สนามกีฬา บานกันทรอมตะวันออก 

บานกันทรอมตะวนัออก ตําบลกันทรอม ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

127 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานจองกอ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานจองกอ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) หมูที่ 2 หมูที่ 2 ตําบลกันทรอม – 

ตําบลกันทรอม – เขตตําบลโพธิ์กระสังข เขตตําบลโพธิ์กระสังข 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

128 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหัวชาง หมูที่ 5 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหัวชาง หมูที่ 5 ตําบลสําโรงพลัน ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง 

อําเภอไพรบึง – เขตตาํบลโพธิ์กระสงัข – เขตตําบลโพธิ์กระสังข 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

129 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานคูสี่แจ หมูที่ 7 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานคูสี่แจ หมูที่ 7 ตําบลปราสาทเยอ – ตําบลปราสาทเยอ – บานดินแดง

บานดินแดง หมูที่ 5 ตําบลดินแดง หมูที่ 5 ตําบลดินแดง 

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ

130 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานตาเจา หมูที่ 3,9 – บานแดง - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานตาเจา หมูที่ 3,9 – บานแดง หมูที่ 5 – หมูที่ 5 – บานหนองสําราญ หมูที่ 10

บานหนองสําราญ หมูที่ 10 ตําบลโนนปูน ตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

131 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานสะเดานอย หมูที่ 3 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานสะเดานอย หมูที่ 3 ตําบลสําโรงพลัน ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง 

อําเภอไพรบึง – เขตตาํบลโพธิ์กระสงัข – เขตตําบลโพธิ์กระสังข 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

132 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานกันตรวจ หมูที่ 1 ตําบลโนนปูน - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานกันตรวจ หมูที่ 1 ตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง – บานธาตุกันเกา

อําเภอไพรบึง – บานธาตุกันเกา หมูที่ 6 หมูที่ 6 ตําบลกฤษณา

ตําบลกฤษณา อําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

133 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานตาจวน หมูที่ 10 ตําบลสําโรงพลัน - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานตาจวน หมูที่ 10 ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง – เขตตําบลโพธิ์กระสังข 

อําเภอไพรบึง – เขตตาํบลโพธิ์กระสงัข อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

134 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานตาทวด หมูที่ 3 ตําบลรุง - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานตาทวด หมูที่ 3 ตําบลรุง – – เขตตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ 

เขตตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

135 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหนองอุดม หมูที่ 5 ตําบลรุง - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองอุดม หมูที่ 5 ตําบลรุง – – เขตตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ 

เขตตําบลละลาย  อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

136 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 แยกทางหลวงหมายเลข 2335 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2335 – – บานทุงยาว หมูที่ 4 เขตตําบลละลาย 

บานทุงยาว หมูที่ 4 เขตตําบลละลาย  อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

137 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานคําโปรย หมูที่ 5 - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานคําโปรย หมูที่ 5 ตําบลละลาย – ตําบลละลาย – อางเก็บน้ําดานไอ 

อางเก็บน้ําดานไอ อําเภอกันทรลักษ อําเภอกันทรลักษ  

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

138 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหนองอุดม หมูที่ 5 – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองอุดม หมูที่ 5 – อางเก็บน้ําหนองอุดม ตําบลรุง 

 อางเก็บน้ําหนองอุดม ตาํบลรุง  อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

139 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานตามูล หมูที่ 4 ตําบลชํา – - - 498,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานตามูล หมูที่ 4 ตําบลชํา – บานตาทวด บานตาทวด หมูที่ 3 ตําบลรุง  

หมูที่ 3 ตําบลรุง  อําเภอกันทรลักษ  จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ จังหวดัศรีสะเกษ

140 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานหนองเกา หมูที่ 8 – บานซาํขี้เหล็ก - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานหนองเกา หมูที่ 8 – บานซําขี้เหล็ก หมูที่ 10 ตําบลพราน – บานซาํบันได 

หมูที่ 10 ตําบลพราน – บานซําบันได หมูที่ 10 หมูที่ 10 ตําบลบักดอง 

ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

141 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานเขวา หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์วงศ - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานเขวา หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์วงศ –  – บานหนองจิก หมูที่ 2 ตําบลภูฝาย

บานหนองจิก หมูที่ 2 ตําบลภฝูาย อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

142 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานทุงเลน หมูที่ 7 - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานทุงเลน หมูที่ 7 ตําบลพราน – ตําบลพราน – บานตําหนักไทร 

บานตําหนักไทร หมูที่ 7 ตําบลบักดอง  หมูที่ 7 ตําบลบักดอง  

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

143 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 497,000.00 - 497,000.00 - บานประดู หมูที่ 9 ตําบลขะยูง - - - โอนลด/ยกเลิกโครงการ

สายทางบานประดู หมูที่ 9 ตําบลขะยูง – – บานบุง หมูที่ 12 

บานบุง หมูที่ 12 ตําบลปะอาว ตําบลปะอาว อําเภออุทุมพรพิสัย

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

143 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 497,000.00 - 497,000.00 บานกระต่ํา หมูที่ 10 ถนนเลียบคลอง 496,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานกระต่ํา หมูที่ 10 ถนนเลียบคลอง อีสานเขียว ตําบลขะยูง – บานบุง

อีสานเขียว ตําบลขะยูง – บานบุง หมูที่ 12 หมูที่ 12 ตําบลปะอาว อําเภอ

ตําบลปะอาว อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ

144 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 497,000.00 - 497,000.00 บานโนนใหญ หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ชัย 496,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานโนนใหญ หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ชัย – – บานโคกสะอาด หมูที่ 11 ตําบลรังแรง 

บานโคกสะอาด หมูที่ 11 ตําบลรังแรง อําเภออุทุมพรพิสัย 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

145 ซอมปรับปรุงถนนหินคลกุเช่ือมระหวางตําบล 497,000.00 - 497,000.00 บานโนนใหญ หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ชัย - 496,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโนนใหญ หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ชัย อําเภออุทุมพรพิสัย – บานสะเดา หมูที่ 4

อําเภออุทุมพรพิสัย – บานสะเดา หมูที่ 4 ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง 

ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ บานจําปา หมูที่ 3



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

146 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 497,000.00 - 497,000.00 ตําบลโพธิ์ชัย – บานสรางแกว - 496,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานจําปา หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์ชัย – หมูที่ 11 ตําบลอีหล่ํา 

บานสรางแกว หมูที่ 11 ตําบลอีหล่ํา อําเภออุทุมพรพิสัย 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

147 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 - บานโนนสวน หมูที่ 5 ตําบลตูม - - - โอนลด/ยกเลิกโครงการ

สายทางบานโนนสวน หมูที่ 5 ตําบลตูม อําเภอศรีรัตนะ – บานโนนโพธิ์

อําเภอศรีรัตนะ – บานโนนโพธิ์ หมูที่ 10 หมูที่ 10 ตําบลรุงระว ี 

ตําบลรุงระว ีอําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

147 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานหนองคงคา หมูที่ 10 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

บานหนองคงคา หมูที่ 10 ตําบลขนุน – บานโนนศิริ ตําบลขนุน – บานโนนศริิ 

หมูที่ 7 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ หมูที่ 7 ตําบลบึงมะลู 

จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรสีะเกษ

148 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานขนุน หมูที่ 1 ตําบลขนุน - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานขนุน หมูที่ 1 ตําบลขนุน – – บานหนองผักกูด หมูที่ 8 

บานหนองผักกูด หมูที่ 8 ตําบลขนุน – ตําบลขนุน – บานสรางศาลา

บานสรางศาลา หมูที่ 10 ตําบลสังเม็ก  หมูที่ 10 ตําบลสังเม็ก 

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ  จังหวดัศรีสะเกษ

149 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโคกพัฒนา หมูที่ 12 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโคกพัฒนา หมูที่ 12 ตําบลละลาย ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ 

อําเภอกันทรลักษ – เขตตาํบลบักดอง – เขตตําบลบักดอง 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

150 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโคกสมบูรณ หมูที่ 8 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโคกสมบูรณ หมูที่ 8 ตําบลละลาย ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ 

อําเภอกันทรลักษ – เขตตาํบลพราน – เขตตําบลพราน 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ

151 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโตนด หมูที่ 2 – - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโตนด หมูที่ 2 – บานโนนสมบูรณ บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3 

หมูที่ 3 ตําบลขนุน  อําเภอกันทรลักษ  ตําบลขนุน  อําเภอกันทรลักษ  

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

152 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานโคกสะอาด หมูที่ 13 - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานโคกสะอาด หมูที่ 13 ตําบลตะเคียนราม ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห 

อําเภอภูสิงห – เช่ือมเขตอําเภอขุขันธ  – เช่ือมเขตอําเภอขุขันธ  

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

153 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล สายทาง 500,000.00 - 500,000.00 บานอุดมพัฒนา หมูที่ 10 - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานอุดมพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลตะเคียนราม ตําบลตะเคียนราม – บานนกยูง 

– บานนกยูง หมูที่ 6 ตําบลหวยต๊ิกชู หมูที่ 6 ตําบลหวยต๊ิกชู 

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอภูสิงห จังหวัดศรสีะเกษ

154 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล สายทาง 500,000.00 - 500,000.00 บานจอก หมูที่ 4 - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

 สายทางบานจอก หมูที่ 4 ตําบลหวยต๊ิกชู – ตําบลหวยติ๊กชู – บานพรหมทอง 

บานพรหมทอง หมูที่ 5 ตําบลละลม หมูที่ 5 ตําบลละลม 

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอภูสิงห จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

155 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล สายทาง 500,000.00 - 500,000.00 บานละลมหนองหาร หมูที่ 13 - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานละลมหนองหาร หมูที่ 13 ตําบลละลม ตําบลละลม – เช่ือมถนนลาดยาง

– เช่ือมถนนลาดยางสายบานละลม – สายบานละลม – ชองสะงํา

ชองสะงํา อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอภูสิงห จังหวดัศรีสะเกษ  

156 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานประเสริฐพัฒนา หมูที่ 12 - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานประเสรฐิพัฒนา หมูที่ 12 ตําบลละลม ตาํบลละลม อําเภอภูสิงห

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ – เชื่อมเขตอําเภอบัวเชด จังหวดัศรีสะเกษ – เช่ือมเขตอําเภอ 

จังหวดัสุรินทร บัวเชด จังหวดัสุรินทร

157 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานละลมเหนือ หมูที่ 1 - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานละลมเหนือ หมูที่ 1 ตําบลละลม ตําบลละลม อําเภอภูสิงห 

อําเภอภูสิงห จังหวัดศรสีะเกษ – จังหวดัศรีสะเกษ – เช่ือมเขต

เช่ือมเขตอําเภอบัวเชด จังหวดัสุรินทร อําเภอบัวเชด จังหวดัสุรินทร

158 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานอะลาง หมูที่ 3 ตําบลหนองใหญ – - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานอะลาง หมูที่ 3 ตําบลหนองใหญ – เขตตําบลตาโกน อําเภอ

เขตตําบลตาโกน อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ เมืองจันทร จังหวดัศรีสะเกษ

159 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานเค็ง หมูที่ 5 – บานตาด - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานเค็ง หมูที่ 5 – บานตาด หมูที่ 6 หมูที่ 6 ตําบลตาโกน อําเภอ

 ตําบลตาโกน อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรสีะเกษ เมืองจันทร  จังหวัดศรสีะเกษ 

– เขตตําบลคําผง อําเภอโนนนารายณ จังหวดัสุรินทร – เขตตําบลคาํผง อําเภอโนนนารายณ

 จังหวัดสุรนิทร



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

160 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานไผนอย หมูที่ 24 ตําบลเมืองจันทร - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

สายทางบานไผนอย หมูที่ 24 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร - เขตตําบลปราสาท 

อําเภอเมืองจันทร  - เขตตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

อําเภอหวยทับทัน จังหวดัศรีสะเกษ 

161 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานหนองเกา หมูที่ 8 498,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานหนองเกา หมูที่ 8 ตําบลพราน – ตําบลพราน – เขตตําบลสิ 

เขตตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 

162 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานกระเจา หมูที่ 5 498,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานกระเจา หมูที่ 5 ตําบลโนนสูง – ตําบลโนนสูง – บานสวนปา

บานสวนปา หมูที่ 17 ตําบลบักดอง หมูที่ 17 ตําบลบักดอง 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ

163 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานหนองบัว หมูที่ 6 498,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานหนองบัว หมูที่ 6 ตําบลโนนสูง – ตําบลโนนสูง – สวนปา 

สวนปา ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

164 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานหนองประดิษฐ หมูที่ 5 498,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานหนองประดษิฐ หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์กระสังข – 

ตําบลโพธิ์กระสังข – เขตตําบลกันทรอม เขตตําบลกันทรอม 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง
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ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

165 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 บานหนองเกา หมูที่ 8 498,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานหนองเกา หมูที่ 8 ตําบลพราน – ตําบลพราน – เขตตําบลบักดอง 

เขตตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ 

166 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 499,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 ตําบลสวนกลวย ตําบลสวนกลวย – บานไหลดุม 

– บานไหลดุม หมูที่ 2 ตําบลสังเม็ก หมูที่ 2 ตําบลสังเม็ก อําเภอ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

167 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานสายเจริญ หมูที่ 7 499,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานสายเจริญ หมูที่ 7 ตําบลสวนกลวย –  ตําบลสวนกลวย – บานซะวาซอ

บานซะวาซอ หมูที่ 9 ตําบลกุดเสลา หมูที่ 9 ตําบลกุดเสลา 

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

168 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 499,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ 

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ – – บานดอนเขียว หมูที่ 6 

บานดอนเขียว หมูที่ 6 ตําบลทาคลอ ตําบลทาคลอ อําเภอเบญจลักษ

อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรสีะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ

169 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 499,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 ตําบลสวนกลวย ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ 

อําเภอกันทรลักษ – บานโนนเชียงสี หมูที่ 9 – บานโนนเชียงสี หมูที่ 9 

ตําบลหนองหวา  อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ

จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

170 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานคําบอน หมูที่ 8 499,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานคําบอน หมูที่ 8 ตําบลสวนกลวย ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ 

อําเภอกันทรลักษ – บานคําสะอาด หมูที่ 8 – – บานคําสะอาด หมูที่ 8 – 

บานหวยน้ําทิพย หมูที่ 11 ตําบลทาคลอ บานหวยน้ําทิพย หมูที่ 11 

อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรสีะเกษ ตําบลทาคลอ อําเภอเบญจลักษ  

จังหวดัศรีสะเกษ 

171 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโคก หมูที่ 1 ตําบลทุงใหญ 497,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

 สายทางบานโคก หมูที่ 1 ตําบลทุงใหญ – – บานซําเบ็ง หมูที่ 8 

บานซําเบ็ง หมูที่ 8 ตําบลกระแชง ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ 

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ

172 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,000.00 - 498,000.00 บานโนนสังข หมูที่ 9 (แยกวัดโนนกุดหลม 497,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานโนนสังข หมูที่ 9 (แยกวัดโนน ไปทาชาง) ตําบลโพนเขวา

กุดหลมไปทาชาง) ตําบลโพนเขวา อําเภอเมือง – อําเภอเมือง – เขตอําเภอกันทรารมย 

เขตอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรสีะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 

173 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานโคกทุงลอม หมูที่ 8 499,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางบานโคกทุงลอม หมูที่ 8 ตําบลโคกตาล – ตําบลโคกตาล – เช่ือมถนนสาย

เช่ือมถนนสายบานโคกตาล อําเภอภูสิงห บานโคกตาล อําเภอภูสิงห 

จังหวดัศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

174 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 499,000.00 - 499,000.00 วดัจานเกา หมูที่ 1 ตําบลโคกจาน – 498,000.00 1,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

สายทางวดัจานเกา หมูที่ 1 ตําบลโคกจาน – เขตตําบลทุงไชย อําเภอ

เขตตําบลทุงไชย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

175 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานไพรพัฒนาตะวันออก - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานไพรพัฒนาตะวันออก หมูที่ 10 หมูที่ 10 ตําบลไพรพัฒนา –

ตําบลไพรพัฒนา – ถนนลาดยางหมายเลข 2341  ถนนลาดยางหมายเลข 2341 

(สายบานไพรพัฒนา – บานโคกตาล) อําเภอภูสิงห (สายบานไพรพัฒนา – บานโคกตาล)

จังหวดัศรีสะเกษ  อําเภอภูสิงห จังหวัดศรสีะเกษ 

176 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานจํานรรจ หมูที่ 3 ตําบลตาอุด - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานจํานรรจ หมูที่ 3 ตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ – บานโปง หมูที่ 2

อําเภอขุขันธ – บานโปง หมูที่ 2 ตําบลสําโรงพลัน ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

177 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 500,000.00 - 500,000.00 บานทุงชัย หมูที่ 17 - 499,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานทุงชัย หมูที่ 17 ตําบลปรอืใหญ – ตําบลปรือใหญ – บานเคาะ 

บานเคาะ หมูที่ 1 ตําบลศรีตระกูล อําเภอขุขันธ หมูที่ 1 ตําบลศรีตระกูล 

จังหวดัศรีสะเกษ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ 

178 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 1,500,000.00 - 1,500,000.00 เขตพื้นที่ตําบลชํา - - 1,500,000.00 ยังไมดําเนินการ

อําเภอกันทรลักษ 

179 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง + 5,000,000.00 5,000,000.00 บานรุงอรุณ หมูที่ 7 ตําบล - - 5,000,000.00 ยังไมดําเนินการ

ตําบล สายทางบานรุงอรุณ หมูที่ 7 ตําบล โนนสําราญ-บานตาแทนตะวันออก

โนนสําราญ-บานตาแทนตะวันออก หมูที่ 14 หมูที่ 14 ตําบลบึงมะลู

ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ จังหวัด อําเภอกันทรลักษ จังหวัด

ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

180 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง + 499,000.00 499,000.00 - - 499,000.00 ยังไมดําเนินการ

ตําบล สายทางบานทาคลอ หมูท่ี 1-บานหนองบักโทน

หมูที่ 4 ตําบลทาคลอ-เขตตําบลหองหวา

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

181 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ + 4,151,000.00 4,151,000.00 - - 4,151,000.00 ยังไมดําเนินการ

ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวธีิ  

Pavement In – Place Recycling) สายทาง

บานดอนหลี่ตะวันออก หมูที่ 10 ตําบลเสมอ

. - บานโนนดั่ง หมูที่ 7 ตําบลพิมาย อําเภอ

ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

182 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ + 4,537,000.00 4,537,000.00 - - 4,537,000.00 ยังไมดําเนินการ

ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวธีิ  

Pavement In – Place Recycling) สายทาง

บานโพธิ์ศรีแกว หมูที่ 5 ตําบลศรีแกว-สายทาง

หลวง 221 ศรีสะเกษ-กันทรลักษ อําเภอ

ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

138 ซอมปรับปรุงถนนหินคลกุเช่ือมระหวางตําบล + 497,000.00 497,000.00 - 496,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานขยับ หมูที่ 16 ตําบลปราสาท

อําเภอหวยทับทัน-บนพงพรต หมูที่ 3 ตําบล

หนองหาง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด

ศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/

184 ซอมปรับปรุงถนนหินคลกุเช่ือมระหวางตําบล + 498,000.00 498,000.00 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานตมูพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลตูม-

บานหนองปงโปง หมูที่ 4 ตําบลเสื่องขาว

อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

185 ซอมปรับปรุงถนนหินคลกุเช่ือมระหวางตําบล + 498,000.00 498,000.00 - 497,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานรุง หมูที่ 1 ตําบลรุง-บานนาโพธิ์

หมูที่ 3 ตําบลซํา อําเภอกันทรลักษ จังหวัด

ศรีสะเกษ

186 ซอมปรับปรุงถนนหินคลกุเช่ือมระหวางตําบล + 499,000.00 499,000.00 - 498,000.00 1,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

สายทางบานหนองสะมอน หมูที่ 11 ตําบล

เมืองหลวง-บานหนองแคน หมูที่ 4 ตําบล

จานแสนไชย อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.2 แผนงานการเกษตร

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรกัษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 50,000.00       - 50,000.00 ในพื้นที่ - - 50,000.00 ยังไมดําเนินการ

และสิ่งแวดลอม จังหวัดศรสีะเกษ

2 โครงการพัฒนาฐานขอมูลและปายพรรณไม         100,000.00 - 100,000.00 ในพื้นที่ - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

ทองถ่ินอัจฉริยะ จังหวัดศรีสะเกษ

3 โครงการอบรมเครือขายปาชุมชน 100,000.00     - 100,000.00 ในพื้นที่ - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

วถิีคนรกัษปา “บานเรา” จังหวัดศรีสะเกษ

4 โครงการอบรมศิลปรักษปา 120,000.00     - 120,000.00        ในพื้นที่ 120,000.00      - - ดําเนินการแลวเสร็จ

(Nature Hug Art Camp) จังหวดัศรีสะเกษ

5 ขุดลอกรองหนองคู 500,000.00 - 500,000.00 บานโปรง หมูที่ 7 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

ตําบลโนนคอ 

อําเภอโนนคูณ 

จังหวดัศรีสะเกษ

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง



2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2.2 ดานการเศรษฐกิจ

2.2.2 แผนงานการเกษตร

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

6 ขุดลอกลําหวยแคน 500,000.00 - 500,000.00 บานเขวาธะนัง หมูที่ 4 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

ตําบลหนองงูเหลือม

อําเภเบญจลักษ

จังหวดัศรีสะเกษ

7 ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ ลําหวยศรีษะ 500,000.00 - 500,000.00 บานโนนเยาะ หมูที่ 6 - - 500,000.00 ยังไมดําเนินการ

กระบือ ตําบลบึงมะลู

อําเภอกันทรลักษ

จังหวดัศรีสะเกษ



   3.1 ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแขงขันเดิน-วิ่งมินิฮาลฟ 500,000.00     - 500,000.00 อุทยานแหงชาติ 410,375.00      78,474.00         11,151.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

มาราธอน เฉลิมพระเกียรติสูอุทยาน เขาพระวิหาร

เขาพระวิหาร ครั้งที่ 24 อําเภอกันทรลักษ

จังหวดัศรีสะเกษ

2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแรลลี่ 300,000.00     - 300,000.00 จังหวดัศรีสะเกษ - - 300,000.00         ยังไมดําเนินการ

ชมของดีศรีสะเกษ

3 โครงการการสงเสริมการทองเที่ยว         100,000.00 - 100,000.00 วดัศรีบึงบูรพ - - 100,000.00         ยังไมดําเนินการ

เชิงวัฒนธรรมวัดศรีบึงบูรพ งานประเพณี  อําเภอบึงบูรพ  

ข้ึน 8 ค่ํา เดือน 6 บูชาพระพุทธชินราช จังหวัดศรสีะเกษ 

ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ 

จังหวดัศรีสะเกษ

4 โครงการยกระดับศักยภาพมัคคุเทศกทองถ่ิน 220,000.00     - 220,000.00 อบจ.ศรีสะเกษ - - 220,000.00         ยังไมดําเนินการ

ชุมชนและยกระดับแหลงทองเที่ยวเชิง สวนสาธารณะ

สรางสรรค เพื่อการแขงขันทางการทองเท่ียว เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ของจังหวัดศรสีะเกษ (โนนหนองกวาง)

5 อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 300,000.00     - 300,000.00        มหาวิทยาลัย - - 300,000.00         ยังไมดําเนินการ

ราชภัฎศรีสะเกษ

3.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

3.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวและการพานิชย การคาชายแดน

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง



   3.2 ดานการเศรษฐกิจ

3.2.1 แผนงานการพานิชย

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 คาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจรักษาการณ 85,000.00       - 85,000.00 เมืองใหม 35,000.00          - 50,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

ชองสะงํา

อําเภอภูสิงห

3.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวและการพานิชย การคาชายแดน

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง



4.  ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาทองถ่ิน

   4.1 ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ 4,000,000.00    - 4,000,000.00 โรงเรียนในสังกัด 458,015.00          92,680.00         3,449,305.00 อยูระหวางดําเนินการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อบจ.ศรีสะเกษ

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา           300,000.00 - 300,000.00 โรงเรียนในสังกัด - - 300,000.00         ยังไมดําเนินการ

ศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร ทั้ง 39  แหง

สวนจังหวัดศรีสะเกษ

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา 300,000.00       - 300,000.00 โรงเรียนในสังกัด - - 300,000.00         ยังไมดําเนินการ

แผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน อบจ.ศรีสะเกษ

ที่เขารวมกิจกรรม

4 โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน 390,000.00       - 390,000.00        โรงเรียนในสังกัด 390,000.00          - -                   ดําเนินการแลวเสร็จ

(เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท.) อบจ.ศรีสะเกษ

ทั้ง 39  แหง

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยใช 12,000,000.00   - 12,000,000.00    โรงเรียนในสังกัด 9,600,000.00        1,155,000.00     1,245,000.00      อยูระหวางดําเนินการ

โรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถ่ิน อบจ.ศรีสะเกษ

 (SBMLD) (เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ที่ไดรับการคดัเลือก

ของ อปท.)

4.1.1 แผนงานการศกึษา

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง



4.  ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาทองถ่ิน

   4.1 ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

4.1.1 แผนงานการศกึษา

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง

6 โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน 1,000,000.00    - 1,000,000.00      โรงเรียนในสังกัด - - 1,000,000.00      ยังไมดําเนินการ

ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

ทั้ง 39  แหง

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 2,000,000.00    - 2,000,000.00      โรงแรมในจังหวดั - - 2,000,000.00      ยังไมดําเนินการ

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

8 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 150,000.00       - 69,000.00         81,000.00          อุทยานการเรยีนรู - - 81,000.00           ยังไมดําเนินการ

ศรีสะเกษ (SSK Park)

9 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 6,102,600.00    - 6,102,600.00      โรงเรียนบานเพียนาม 3,040,000.00        - 3,062,600.00      อยูระหวางดําเนินการ

(เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท.) โรงเรียนบานสิริขุนหาญ

โรงเรียนบานเปอยนาสูง

โรงเรียนบานปราสาท

10 โครงการอาหารเสริม (นม) 2,784,300.00    - 2,784,300.00      โรงเรียนบานเพียนาม 615,535.60          748,298.80       1,420,465.60      อยูระหวางดําเนินการ

(เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท.) โรงเรียนบานสิริขุนหาญ

โรงเรียนบานเปอยนาสูง

โรงเรียนบานปราสาท

11 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 100,000.00 - 100,000.00 โรงเรียนในสังกัด - - 100,000.00 ยังไมดําเนินการ

การศกึษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ



4.  ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาทองถ่ิน

   4.1 ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

4.1.1 แผนงานการศกึษา

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง

12 โครงการขับเคล่ือนนวตักรรมการศึกษา 650,000.00 - 650,000.00 โรงเรียนในสังกัด 650,000.00 - - ดําเนินการแลวเสร็จ

 โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

จํานวน 7 แหง

13 โครงการจัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ 150,000.00 - 150,000.00 สนามกีฬามหาวิทยาลัย - - 150,000.00 ยังไมดําเนินการ

ประกวดสวนสนามลูกเสือเนื่องในวนัคลาย การกีฬาแหงชาติ

วนัสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ วทิยาเขตศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

14 โครงการนันทนาการสรางสรรคคณุภาพเด็ก 200,000.00 - 200,000.00 อุทยานการเรยีนรู - - 200,000.00 ยังไมดําเนินการ

เยาวชน และประชาชน อุทยานการ ศรีสะเกษ (SSK Park)

เรียนรูศรีสะเกษ (SSK Park)

15 โครงการประกวดภาพถาย อุทยาน 75,000.00 - 75,000.00 อุทยานการเรยีนรู - - 75,000.00 ยังไมดําเนินการ

การเรียนรูศรีสะเกษ (SSK Park) ศรีสะเกษ (SSK Park)

16 โครงการสงเสรมิสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู 50,000.00 - 50,000.00 อุทยานการเรยีนรู 38,700.00 - 11,300.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

ของเด็กเยาวชน และประชาชน อุทยานการ ศรีสะเกษ (SSK Park)

เรียนรูศรีสะเกษ (SSK Park)

17 โครงการแขงขันทางวชิาการเพ่ือพัฒนา 600,000.00 - 221,000.00 379,000.00 โรงเรียนในสังกัด - - 379,000.00 ยังไมดําเนินการ

คุณภาพการศกึษาสูเวทีการแขงขัน อบจ.ศรีสะเกษ

ระดับชาติ ที่เขารวมกิจกรรม



4.  ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาทองถ่ิน

   4.1 ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

4.1.1 แผนงานการศกึษา

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง

18 โครงการขับเคล่ือนการจัดกิจกรรม 50,000.00 - 50,000.00 โรงเรียนในสังกัด - - 50,000.00 ยังไมดําเนินการ

เพ่ิมเวลารู มีความสุข สนุกกับ 4H อบจ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เขารวมกิจกรรม

19 โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนา 150,000.00 - 150,000.00 สนามกีฬามหาวิทยาลัย - 132,000.00 18,000.00 ดําเนินการแลวเสร็จ

ยุวกาชาดไทย โรงเรียนในสังกัดองคการ การกีฬาแหงชาติ

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ วิทยาเขตศรีสะเกษ

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง 100,000.00 - 100,000.00 โรงเรียนในสังกัด - 57,600.00 42,400.00 อยูระหวางดําเนินการ

หลักสูตรสถานศกึษา อบจ.ศรีสะเกษ

21 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 12,401,100.00 - 12,401,100.00 โรงเรียนในสังกัด 6,064,030.00 - 6,337,070.00 อยูระหวางดําเนินการ

(เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท.) อบจ.ศรีสะเกษ

ที่เขารวมกิจกรรม

22 โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 6,609,100.00 - 6,609,100.00 โรงเรียนในสังกัด - - 6,609,100.00 ยังไมดําเนินการ

(เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท.) อบจ.ศรีสะเกษ

ทั้ง 39 แหง

23 โครงการจัดการเรยีนการสอนรายหัว 4,563,500.00 - 4,563,500.00 โรงเรียนในสังกัด 2,256,500.00 - 2,307,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

นักเรียนสวนเพิ่ม (Top up) อบจ.ศรีสะเกษ

(เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท.) ทั้ง 39 แหง

24 โครงการจัดหาอุปกรณการเรยีน 6,145,100.00 - 6,145,100.00 โรงเรียนในสังกัด 3,002,695.00 - 3,142,405.00 อยูระหวางดําเนินการ

(เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท.) อบจ.ศรีสะเกษ

ที่เขารวมกิจกรรม



4.  ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาทองถ่ิน

   4.1 ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

4.1.1 แผนงานการศกึษา

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง

25 โครงการปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน 7,065,200.00 - 7,065,200.00 โรงเรียนในสังกัด 3,526,000.00 - 3,539,200.00 อยูระหวางดําเนินการ

ยากจน (เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ

ของ อปท.) ทั้ง 39 แหง

26 โครงการจัดหาหนังสือเรียน 14,826,700.00 - 14,826,700.00 โรงเรียนในสังกัด - - 14,826,700.00 ยังไมดําเนินการ

(เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท.) อบจ.ศรีสะเกษ

ทั้ง 39 แหง

27 โครงการจัดการเรยีนการสอนรายหัว 49,424,500.00 - 49,424,500.00 โรงเรียนในสังกัด 24,167,500.00 - 25,257,000.00 อยูระหวางดําเนินการ

นักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ

ของ อปท.) ทั้ง 39 แหง



5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

   5.1 ดานบริหารทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ  สถานที่ ผลการเบิกจาย ผกูพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน  ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน 395,000.00       - 395,000.00 อบจ.ศรีสะเกษ 255,600.00        139,400.00 อยูระหวางดําเนินการ

ขาราชการครู

2 คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสามัญ,           100,000.00 - 100,000.00 อบจ.ศรีสะเกษ - - 100,000.00           ยังไมดําเนินการ

คณะกรรมการวิสามัญ, และคณะกรรมการ

สามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

3 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 250,000.00       - 250,000.00 อบจ.ศรีสะเกษ - - 250,000.00           ยังไมดําเนินการ

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4 โครงการฝกอบรมสัมมนาเพ่ือเพิ่มศักยภาพ 700,000.00       - 700,000.00  - สถาบันพัฒนา - - 700,000.00           ยังไมดําเนินการ

คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการ บุคลากรทองถ่ิน/

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากร หนวยงานเกี่ยวชอง

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  - หองประชุมฯ

อบจ.ศรีสะเกษ

ตามโครงการกําหนด

5 โครงการฝกอบรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน 200,000.00       - 200,000.00 หองประชุม OTOP - - 200,000.00           ยังไมดําเนินการ

การบริหารงบประมาณการคลัง การพัสดุและ

การ

อบจ.ศรีสะเกษ

บัญชีของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง

5.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

   5.1 ดานบริหารทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ  สถานที่ ผลการเบิกจาย ผกูพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน  ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง

5.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

6 โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา

ทองถ่ิน

50,000.00        - 50,000.00          อบจ.ศรีสะเกษ - - 50,000.00             ยังไมดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

7 โครงการประชาสัมพันธองคการบริหารสวน

จังหวดั

1,830,000.00    - 64,500.00         1,765,500.00      ผานชองทางส่ือ 1,372,856.00      457,144.00           อยูระหวางดําเนินการ

ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธตางๆ

สวท. เคเบ้ิลทีวี

8 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธภิาพดานการเงนิ 400,000.00       - 400,000.00        หองประชุมฯ - - 400,000.00           ยังไมดําเนินการ

การคลัง และการพัสดุขององคการบริหารสวน อบจ.ศรีสะเกษ/

จังหวดัศรีสะเกษ

9 โครงการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาทองถ่ิน 880,000.00       - 880,000.00        อบจ.ศรีสะเกษ 47,445.00          - 832,555.00           ดําเนินการแลวเสร็จ

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

   5.1 ดานบริหารทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานท่ี ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนนิการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 200,000.00       - 200,000.00 หองประชุมฯ - - 200,000.00 ยังไมดําเนินการ

อบจ.ศรีสะเกษ/

5.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

   5.2 ดานบริการชุมชนและสังคม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 การดําเนินกิจกรรมของศูนยเครือขาย 10,000,000.00  - 10,000,000.00 เขตพื้นที่จังหวัด - - 10,000,000.00 ยังไมดําเนินการ

เพ่ือแกไขปญหาและสงเสรมิการมีสวนรวม ศรีสะเกษ

ในการพัฒนาทองถ่ิน (Clinic Center)

จังหวดัศรีสะเกษ

5.2.1 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

   5.3 ดานการเศรษฐกิจ

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ ผลการเบิกจาย ผูกพัน เงินคงเหลือ สถานะการดําเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตั้งไว หลังโอน ดําเนินการ (บาท) (บาท) (บาท)

(บาท) (บาท)

1 โครงการซอมบํารุงและปรับปรุงเครื่อง 200,000.00       - 200,000.00 ในพื้นที่จังหวัดศรสีะเกษ - - 200,000.00 ยังไมดําเนินการ

หมายจราจร, ปายเตือน, ตีเสนจราจร,

ไฟสองสวาง ไฟกระพริบ

2 กอสรางระบบหอถังสูง ขนาด 10           615,700.00 - 615,700.00 อบจ.ศรีสะเกษ - - 615,700.00         ยังไมดําเนินการ

ลูกบาศกเมตร

3 คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) 1,000,000.00    - 1,000,000.00 อบจ.ศรีสะเกษ - - 1,000,000.00      ยังไมดําเนินการ

5.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

โอน/แกไข/เปล่ียนแปลง

รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน 

 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

จำนวน

โครงการ

ตาม

แผนการ

ดำเนินงาน

ประจำป 

 

จำนวน

งบประมาณ 

โอนเพิ่ม โอนลด 
จำนวน

โครงการ 

หลังโอน 

แกไข 

เปลี่ยน 

แปลง 

จำนวน

งบประมาณ 

 

ผลการดำเนินงาน 
ยังไมไดดำเนินการ 

งบประมาณ

คงเหลือ      

จากผลการ

ดำเนินงาน 

ดำเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดำเนินการ 

โครง

การ 
งบประมาณ 

โครง

การ 
งบประมาณ 

โครง

การ 
งบประมาณ 

โครง

การ 
งบประมาณ 

โครง

การ 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

 

34 33,095,000.00 1 650,000.00 1 400,000.00 34 33,345,000.00 9 19,345,557.68 3 1,073,997.73 22 10,110,000.00 2,815,444.59 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนา

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

196 168,837,000.00 8 16,179,000.00 8 16,179,000.00 196 168,837,000.00 30 50,983,000.00 79 59,199,000.00 87 57,333,000.00 1,322,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การสงเสริมการ

ทองเที่ยวการ

พาณิชย และ

การคาชายแดน 

 

6 1,505,000.00 - - - - 6 1,505,000.00 1 488,849.00 1 35,000.00 4 920,000.00 61,151.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

จำนวน

โครงการ

ตาม

แผนการ

ดำเนินงาน

ประจำป 

 

จำนวน

งบประมาณ 

โอนเพิ่ม โอนลด 

จำนวน    

โครงการ 

หลังโอน 

แกไข 

เปลี่ยน 

แปลง 

จำนวน

งบประมาณ 

 

ผลการดำเนินงาน 

ยังไมไดดำเนินการ งบประมาณ

คงเหลือ      

จากผลการ

ดำเนินงาน 

ดำเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดำเนินการ 

โครง

การ 
งบประมาณ 

โครง

การ 
งบประมาณ 

โครง 

การ 
งบประมาณ 

โครง

การ 
งบประมาณ 

โครง

การ 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การจัดการศึกษา

ทองถิ่น 

 

27 132,187,100.00 - - 2 290,000.00 27 131,897,100.00 4 1,210,700.00 10 54,783,854.40 13 26,070,800.00 49,831,745.60 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนา

องคกร 

 

14 16,820,700.00 - - 1 64,500.00 14 16,756,200.00 1 47,445.00 2 1,628,456.00 11 13,651,200.00 1,429,099.00 

 

รวม 
 

 

277 352,444,800.00 9 16,829,000.00 12 16,933,500.00 277 352,340,300.00 45 72,075,551.68 95 116,720,308.13 137 108,085,000.00 55,459,440.19 



 

 

- โครงการที่ไดรับอนุมัติรวมทั้งสิ้น จำนวน 277 โครงการ งบประมาณ จำนวน 352,444,800 บาท โครงการหลังโอนแกไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 277 โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 352,340,300 บาท 

- โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 45 โครงการ งบประมาณ จำนวน 72,075,551.68 บาท คิดเปนรอยละ 16.25 ของจำนวนโครงการ และรอยละ 

20.45 ของจำนวนงบประมาณ 

- โครงการที่อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 95 โครงการ งบประมาณ จำนวน 116,720,308.13 บาท คิดเปนรอยละ 34.30 ของจำนวนโครงการ และรอยละ 

33.12 ของจำนวนงบประมาณ 

 - โครงการที่ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 137 โครงการ งบประมาณ จำนวน 108,085,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.46 ของจำนวนโครงการ และรอยละ 30.67     

ของจำนวนงบประมาณ 


