
 

 
 



ค ำน ำ 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

   
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ฉบับนี้  จะสามารถใช้
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
        
 

              โดยเทศบำลต ำบลโพธิ์กระสังข์    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
 

เรื่อง              หน้ำ 
 
ส่วนที่  ๑  บทน ำ  
 บทน า         ๑ 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๑ 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     3  
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      ๔ 
  
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. 0๑)    ๕  
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒)    7  
 
ภำคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

************************************* 
 
 
 



 

ส่วนที่  ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.  บทน ำ 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิน่”   

  
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดย
การจัดท าแผนการด าเนินงาน  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  มีวัตถุประสงค์
ดังนี้   
 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ของเทศบาลให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

๓.  ขั้นตอนกำร... 
 
 



 

-๒- 
 
๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

 
ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

 
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขั้นตอนกำรจัดท ำ... 

 



 

-๓- 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลโพธิ์กระสังข์   

            ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
 

๔.  ประโยชน์... 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ งงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 
-๔- 
 
 

๔.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

          994,600 กองช่าง

          998,980 กองช่าง

 2 โครงการ        1,993,580

บัญชโีครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์อ าเภอขนุหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

2  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าสายหนองแคน-เขตบ้าน
สะเดาน้อย

 ขยายไฟฟ้าแรงต ่า ต่าบลโพธิก์ระสังข์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต ่าสายบ้านบก-ปรือใหญ่

 ขยายไฟฟ้าแรงต ่า ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 8
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

324,000

200,000

210,000

          100,000

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลโพธิก์ระสังข์แห่งที 
 4 บ้านพอก

 1 แห่ง ศพด.แห่งที 4 กองช่าง

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

2  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลโพธิก์ระสังข์แห่งที 
 5 บ้านโคกพยอม

 1 แห่ง ศพด.แห่งที 5 กองช่าง

3  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลโพธิก์ระสังข์แห่ง
ที 7 บ้านหนองคู

 1 แห่ง ศพด.แห่งที 7 กองช่าง

4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างบ้านนางสุกิจ 
โพธิสาร บ้านโพธิก์ระสังข์เหนือ 
หมู่ที  12

 1 สาย บ้านโพธิก์ระ
สังข์เหนือ

กองช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 9
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

          500,000

500,000

500,000

340,000

กองช่าง

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านตาตา หมู่ที  1
 -บ้านซ่า หมู่ที  7

 1 สาย บ้านตาตา กองช่าง

5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างวัดไตร
ราษฎร์สามัคคี บ้านตาตา หมูที  1

 1 สาย บ้านตาตา

7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบก หมู่ที 3 - 
ต่าบลปรือใหญ่

 1 สาย บ้านบก กองช่าง

8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหนองขนาน-
บ้านหนองประดิษฐ์

 1สาย บ้านหนอง
ขนาน-บ้าน

หนองประดิษฐ์

กองช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 10
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

500,000

250,000

280,000

9,999,000
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

 12 โครงการ       13,703,000

12  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านโคกพยอม-
บ้านโพธิก์ระสังข์เหนือ

 1 สาย ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กองช่าง

10  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายภายในสนามกีฬา
เทศบาลต่าบลโพธิก์ระสังข์

 1 สาย สนามกีฬา
เทศบาลต่าบล
โพธิก์ระสังข์

กองช่าง

11  โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายบ้านโพธิก์ระสังข์เหนือ
 -บ้านตาจวน

 1สาย บ้านโพธิก์ระ
สังข์เหนือ

กองช่าง

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

9  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านใหม่พัฒนา 
หมูที 14-บ้านสนวน ต่าบลศรี
ตระกูล

 1 สาย บ้านใหม่พัฒนา กองช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 11
2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 อบรมกลุ่มอาชีพ            50,000 ส่านักปลัด

           50,000

           30,000

           20,000

 4 โครงการ           150,000

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1  โครงการอบรมอาชีพเสริม
ภายในต่าบล

ชุมชนในต่าบล
โพธิก์ระสังข์

2  โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ(ตามศาตร์
พระราชา)

 อบรมส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ  จ่านวน 
500 คน

ทต.โพธิก์ระสังข์ ส่านักปลัด

3  โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื อ
เพิ มผลผลิตทางการเกษตร

 อบรมเกษตรกร ทต.โพธิก์ระสังข์ ส่านักปลัด

4  โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ความปรองดองของชุมชน

 จ่านวน  200 คน ต่าบลโพธิก์ระสังข์ ส่านักปลัด



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต 12
3.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

           10,000

           10,000

           50,000

           25,000

           25,000

          150,000

 6 โครงการ           270,000

2  โครงการป้องกันและแก้ไขปัย
หายาเสพติด ศป.ส.อ.ขุนหาญ

 อุดหนุนเพื อป้องกันปัญหา
ยาเสพติด

อ.ขุนหาญ ส่านักปลัด

3  โครงการอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1

5

 จัดโครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กองช่าง

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 จุดตรวจบริการประชาชน
เทศกาลและปีใหม่

 อุดหนุนสถานีต่ารวจภูธร
ต่าบลกันทรอมเพื อบริการ
ประชาชน

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

ส่านักปลัด

 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัยหายาเสพติด ศป.ส.จ.
ศรีสะเกษ

 อุดหนุนเพื อป้องกันปัญหา
ยาเสพติด

จังหวัดศรีสะเกษ ส่านักปลัด

4  จุดตรวจบริการประชาชน
เทศกาลสงกรานต์

 อุดหนุนสถานีต่ารวจภูธร
ต่าบลกันทรอมเพื อบริการ
ประชาชน

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

ส่านักปลัด

6  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ ประจ่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นเทศบาล
ต่าบลโพธิก์ระสังข์

 จัดโครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กองช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต 13
3.2  แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

           50,000

           20,000

           30,000

          100,000

       1,839,552

       3,305,400

          874,650

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564
สถานที่

ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ
พ.ศ.2565

1  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  จัดวันเด็ก 1คร้ัง/ปี ศพด. กอง
การศึกษาฯ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

2  โครงการสปอตเดย์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ์

 จัดกีฬากิจกรรม ศพด. 7
แห่ง

ศพด. กอง
การศึกษาฯ

4  โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

 ครูศพด. 7 แห่ง ทต.โพธิก์ระสังข์ กอง
การศึกษาฯ

3  โครงการเปิดโลกปฐมวัย  จัดกิจกรรม ศพด. 7แห่ง ศพด. กอง
การศึกษาฯ

5  โครงการอาหารเสริมนม
ส่าหรับนักเรียนในเขต เทศบาล

 รร. 6แห่ง, ศพด. 7 แห่ง  รร. 6แห่ง, 
ศพด. 7 แห่ง

กอง
การศึกษาฯ

6  โครงการอาหารเสริมอาหาร
กลางวัน ส่าหรับนักเรียนในเขต
เทศบาล

 รร. 6แห่ง  รร. 6แห่ง กอง
การศึกษาฯ

 โครงการอาหารเสริมอาหาร
กลางวัน ส่าหรับศพด.เทศบาล 
(ศพด.)

  ศพด. 7 แห่ง  ศพด. 7 แห่ง กอง
การศึกษาฯ

7



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต 14
3.2  แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

          289,000

           34,000

           34,000

           51,000

           73,100

พ.ศ.2565

  ศพด. 7 แห่ง

 ค่าหนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564

กอง
การศึกษาฯ

8  ศพด. 7 แห่ง ค่าจัดการเรียนสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

  ศพด. 7 แห่ง  ศพด. 7 แห่ง กอง
การศึกษาฯ

10  ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

  ศพด. 7 แห่ง  ศพด. 7 แห่ง กอง
การศึกษาฯ

9

11  ค่าเครื องแบบนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

  ศพด. 7 แห่ง  ศพด. 7 แห่ง กอง
การศึกษาฯ

12  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

  ศพด. 7 แห่ง  ศพด. 7 แห่ง กอง
การศึกษาฯ



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต 15
3.2  แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

           20,000

           50,000

           30,000

           30,000

 16 โครงการ        6,830,702

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

13  โครงการรีไซเคิลเพื อสื อ
สร้างสรรค์

 ส่งเสริม ครูศพด.ผลิตสื อ
การเรียนการสอน

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
การศึกษาฯ

14  โครงการค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมวิชาการในทุกด้าน ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
การศึกษาฯ

15  โครงการรักให้พอดี  ให้ความรู้เรื องเพศศึกษา ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
การศึกษาฯ

16  โครงการสานสัมพันธ์สายใย
ครอบครัว

 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว 50ครอบครัว

กอง
การศึกษาฯ

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์
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3.3  แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

           40,000

           20,000

           80,000

           20,000

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1  โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 จัดกิจกรรมป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
สาธารณสุข

2  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน

 เอกสารเผยแพร่ ปีละ 500
 ฉบับ

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
สาธารณสุข

3  จัดกิจกรรมปอ้งกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
สาธารณสุข

4  โครงการรณรงค์เพื อป้องกัน
การติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็ก
และเยาวชนต่าบลโพธิก์ระสังข์

 จัดกิจกรรมป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
สาธารณสุข

 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
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3.3  แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

          280,000

           30,000

  6 โครงการ           470,000
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3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

           20,000

  1  โครงการ            20,000

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
สาธารณสุข

6  อุดหนุนปศุสัตว์อ่าเภอขุนหาญ
ด่าเนินโครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว

 อุดหนุนปศุสัตว์อ่าเภอขุน
หาญ

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

5  อุดหนุนส่าหรับด่าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด่าริ
ด้านสาธารณสุข

 อุดหนุนหมู่บ้าน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ผู้รบัผิดชอบ

แบบ ผด.02

1  โครงการให้ความรู้ป้องกันการ
กระท่าความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็ก

 เพื อจัดเป็นสวัสดิการเด็ก
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

ส่านักปลัด

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

           20,000

           60,000

           20,000

           20,000

           30,000

          100,000

  6 โครงการ           250,000

กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2  โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

 จัดงานประเพณีสงกราต์ 
1คร้ัง/ปี

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
การศึกษาฯ

1  โครงการลานวัฒนธรรม  อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้
เด็กและเยาวชนช่วงปดิภาค
เรียน 100คน

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

3  โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด  จัดกิจกรรมใหเ้ด็กและเยาวชน
เรียนรู้การอนุรักษว์ฒันธรรม
อันดีงาม

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
การศึกษาฯ

6  โครงการแข่งขันกีฬาต่าบลโพธิ์
กระสังข์สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

 เพื อส่งเสริมสุขภาพคนใน
ต่าบลให้มีสุขภาพแข็งแรง

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
การศึกษาฯ

4  โครงการศูนย์วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน

 จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีบุญเดือน 4

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
การศึกษาฯ

5  โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง

 จัดงานประเพณีลอย
กระทง 1 คร้ัง/ปี

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
การศึกษาฯ
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3.4 แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

      12,420,000

       3,312,000

          150,000

          170,000

 4 โครงการ       16,052,000

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

ส่านักปลัด

2  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ  สงเคราะห์ผู้พิการและผู้ติด
เชื้อเอดส์

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

ส่านักปลัด

4  สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต่าบล

 อุดหนุนกองทุน สปสช. ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
สาธารณสุข

3  สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์

 สงเคราะห์ผู้พิการและผู้ติด
เชื้อเอดส์

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

ส่านักปลัด
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4.1  แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

           50,000

           20,000

2 โครงการ 70,000           

แบบ ผด.02

2  โครงการอบรมการจัดการน้่า
เสียในครัวเรือน

 บ่ารุงรักษาและฟืน้ฟูที 
สาธารณประโยชน์

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1  ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนขยะ

 อุดหนุนหน่วยอนุรักษ์ฯ 
อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กอง
สาธารณสุข

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
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5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

           30,000 อ.ขุนหาญ

          150,000

          100,000

          200,0004  โครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร 
และสมาชิก ข้าราชการพนักงาน
เทศบาล

 อบรมเพื อพัฒนาความรู้
ของคณะผู้บริหารและ
สมาชิก ข้าราชการและ
พนักงาน

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

ส่านักปลัด

แบบ ผด.02

 อบรมเพื อพัฒนาความรู้
ของคณะผู้บริหารและ
สมาชิก ข้าราชการและ
พนักงาน

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กองคลัง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1 โครงการหน่วยบริการภาษี
เคลื อนที 

เพื อบริการประชาชนใน
การช่าระภาษี

กองคลัง

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

2  โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที 
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 ปรับปรุงแผนที ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

3  โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างและ
ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ

ต่าบลโพธิก์ระ
สังข์

กองคลัง
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5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

           10,000

           50,000

           25,000

 7 โครงการ           565,000

แบบ ผด.02

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

7  โครงการเพิ มประสิทธิภาพศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น อ่าเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ

 1 คร้ัง ทต.โพธิก์ระสังข์ ส่านักปลัด

5  โครงการอุดหนุนที ท่าการ
ปกครองอ่าเภอขุนหาญเพื อ
ด่าเนินโครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีศรีขุนหาญ

 สนับสนุนกิจกรรมของ
อ่าเภอ

ทต.โพธิก์ระสังข์ ส่านักปลัด

6  โครงการงานราชพิธีและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 สนับสนุนกิจกรรมด้าน
เฉลิมพระเกียรติ

ทต.โพธิก์ระสังข์ ส่านักปลัด




