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ค าน า 
 

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 25๖๑  และหนังสือสั่งการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด      
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๒๙๓๑  ลงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งได้ก าหนดแนวทางขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  โดยอาศัยอ านาจตาม  ข้อ  ๕   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น          
พร้อมก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ นั้น   
              

       ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน มีความเจริญก้าวหน้าภายใต้หลักประชารัฐ  หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หญ้าปล้อง ต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
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ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

ประวัติความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   เป็นองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล   เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗    และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ขนาดกลาง    เมื่อวันท่ี   ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๑  
 

๑.   ด้านกายภาพ 
         ๑.๑   ที่ต้ัง   (แสดงที่ตั้งระยะห่างจากอ าเภอ) 

      ที่ต้ัง   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   ตั้งอยู่ที่บ้านเอก   หมู่  ๕   ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
                 จังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  ๕  กิโลเมตร โดยมีสภาพที่ตั้งและอาณาเขต  ดังนี้ 

                        ทิศใต้             ติดเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ   อ าเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ 
                        ทิศเหนือ   ติดเขต  อบต.  คูซอด        อ าเภอเมือง       จังหวัดศรีสะเกษ 
                                   ทิศตะวันออก ติดเขต  ทต. น้ าค า          อ าเภอเมือง       จังหวัดศรีสะเกษ 
                                    ทิศตะวันตก ติดเขต  อบต. หนองไผ่     อ าเภอเมือง       จังหวัดศรีสะเกษ 
                        เน้ือที ่  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องมีเนื้อที่โดยประมาณ    ๑๙.๑๖๑    ตารางกิโลเมตร 
         ๑.๒  ภูมิประเทศ    ลักษณะโดยทั่วไปเป็นท่ีราบลุ่ม  มีลักษณะดินร่วนปนทราย   เหมาะส าหรับท าการเกษตรกรรม 
         ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไป มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวจัดในฤดู 
              หนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน  โดยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งๆ  จะมีฝนตก ๑๐๐ วัน ปริมาณฝน 
              เฉลี่ย   ๑,๒๐๐  - ๑,๔๐๐  มิลลิเมตร ต่อปี   อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ  ๑๐  องศาเซลเซียส   สูงสุดประมาณ ๔๐   
              องศาเซลเซียส   เฉลี่ยประมาณ  ๒๖ - ๒๘  องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพันธ์เฉลี่ยร้อยละ  ๖๖ - ๗๓    
         ๑.๔  ลักษณะของดิน   ลักษณะดินร่วนปนทราย 
         ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า   มีล าห้วย  ๒ สาย มี บึง หนองและอื่นๆ  ๗  แห่ง 
         ๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้   ลักษณะของป่าเป็นสาธารณะประโยชน์  มี ๘ แห่ง  
   
  ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
         ๒.๑    เขตการปกครอง  การแบ่งเขตการปกครองของต าบลหญ้าปล้อง    แบ่งออกเป็น จ านวนหมู่บ้าน ทั้งหมด    ๘    หมู่บ้าน    ดังนี้  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน  (ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน) โทรศัพท์ 

๑ บ้านหญ้าปล้อง นายประหยัด   พงศ์พีระ ๐๘๕-๙๑๒๓๓๒๓ 
๒ บ้านหญ้าปล้อง นายมนต์เทียน    จันตะ ๐๘6-2431586 
๓ บ้านสร้างเรือง นางพรทิพย์     แสงฟ้า (ก านัน) ๐๘๘-๑๑๒๕๗๔๕ 
๔ บ้านวังไฮ นายบญส่ง      ธิเดช ๐๘๖-๒๔๗๖๑๘๕ 
๕ บ้านเอก นายประสาท   กึ่งวงศ์ ๐94-3729240 
๖ บ้านโนนหล่อ นายสมใจ       พันธ์ทอง ๐62-9070389 
๗ บ้านโนนแย ้ นายรุ่ง           ทองทิพย์ ๐๘๗-๒๔๐๔๕๐๗ 
๘ บ้านโนนส านัก นางบุญจิรา     พิทักษา ๐91-8324990 

 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 

 
 

                 ๒.๒  การเลือกตั้ง      ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตต าบลหญ้าปล้อง      

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ต าบล ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1-8 หญ้าปล้อง 2,355 2,503 4,858 
รวม 2,355 2,503 4,858 

 
      ๓.   ประชากร/ครัวเรือน   
            ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 5 ปี  ต าบลหญ้าปล้อง ( พ.ศ. 2558-2562) 
 

          - จ านวนประชากร/ครัวเรือน  มีนาคม 255๘  

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๕๙ 

๑ บา้นหญา้ปลอ้ง ๔๗๕ ๔๙๘ ๙๗๓ 226 

๒ บา้นหญา้ปลอ้ง ๔๘๐ ๔๙๖ ๙๗๖ 215 

๓ บา้นสร้างเรือง ๑๕๑ ๑๕๕ ๓๐๖ 71 

๔ บา้นวงัไฮ ๒๓๘ ๒๓๘ ๔๗๖ 174 

๕ บา้นเอก ๔๑๒ ๔๐๓ ๘๑๕ 207 

๖ บา้นโนนหล่อ ๒๗๓ ๒๒๖ ๔๙๙ 142 

๗ บา้นโนนแย ้ ๔๕๑ ๔๕๑ 892 250 

๘ บา้นโนนส านกั ๔๒๖ ๕๐๔ ๙๓๐ 491 

รวม ๒,๙00 ๒,๙67 ๕,๘๖๗ 1,776 
 
  

          - จ านวนประชากร/ครัวเรือน  มีนาคม 2559  

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๕๙ 

๑ บา้นหญา้ปลอ้ง ๔๗๙ ๕๐๕ ๙๘๔ 231 

๒ บา้นหญา้ปลอ้ง ๔๘๒ ๔๙๔ ๙๗๖ 220 

๓ บา้นสร้างเรือง ๑๕๐ ๑๔๙ ๒๙๙ 72 

๔ บา้นวงัไฮ ๒๓๑ ๒๓๕ ๔๖๖ 192 

๕ บา้นเอก ๔๑๖ ๔๐๘ ๘๒๔ 210 

๖ บา้นโนนหล่อ ๒๗๖ ๒๒๙ ๕๐๕ 145 

๗ บา้นโนนแย ้ ๔๕๗ ๔๖๖ ๙๒๓ 261 

๘ บา้นโนนส านกั ๔๒๗ ๕๐๖ ๙๓๓ 495 

รวม ๒,๙๑๘ ๒,๙๙๒ ๕,๙๑๐ 1826 

 
 
 
 

 



๓ 
             - จ านวนประชากร/ครัวเรือน  มีนาคม  25๖๐   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๖๐ 
๑ บ้านหญ้าปล้อง 479 522 1,001 235 
๒ บ้านหญ้าปล้อง 475 500 975 222 

๓ บ้านสร้างเรือง ๑50 ๑54 304 74 

๔ บ้านวังไฮ 234 232 466 201 
๕ บ้านเอก 415 407 822 212 
๖ บ้านโนนหล่อ ๒82 234 516 146 
๗ บ้านโนนแย้ 467 473 940 269 

๘ บ้านโนนส านัก 438 493 931 509 

รวม ๒,940 3,015 5,955 1,868 
              - จ านวนประชากร/ครัวเรือน  กรกฎาคม  25๖๑   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๖๑ 
๑ บ้านหญ้าปล้อง 472 510 982 243 
๒ บ้านหญ้าปล้อง 486 507 993 228 

๓ บ้านสร้างเรือง 151 153 304 75 

๔ บ้านวังไฮ 255 243 498 211 
๕ บ้านเอก 424 416 840 221 
๖ บ้านโนนหล่อ 273 231 504 145 
๗ บ้านโนนแย้ 473 480 953 275 

๘ บ้านโนนส านัก 448 501 949 512 

รวม 2,982 3,041 6,023 1,910 
 

             - จ านวนประชากร/ครัวเรือน  พฤษภาคม  25๖๒   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๖๒ 
๑ บ้านหญ้าปล้อง 461 513 974 247 
๒ บ้านหญ้าปล้อง 483 505 988 230 

๓ บ้านสร้างเรือง ๑50 ๑56 306 75 

๔ บ้านวังไฮ 254 244 498 212 
๕ บ้านเอก 432 416 848 222 
๖ บ้านโนนหล่อ ๒70 234 504 148 
๗ บ้านโนนแย้ 472 471 943 282 

๘ บ้านโนนส านัก 447 498 945 515 

รวม ๒,969 3,037 6,006 1,931 
 

             ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  มีประชากรทั้งสิน้จ านวน    6,006    คน   มีจ านวน   ๑,931    หลังคาเรือน     
                      ประชากรรวม                 6,006             คน   แยกเป็น 

              ชาย     ๒,๙69     คน    
              หญิง    ๓,๐37     คน 

                              -  มีความหนาแน่นเฉลี่ย    ๓13   คน   ต่อตารางกิโลเมตร 

 

                      (ท่ีมา  :  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองเมืองศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  2562)  



           
๔ 
 

 ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร  จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม (คน) ช่วงอายุ (ปี) ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม (คน) 

น้อยกว่า  ๑  ปี 28 28 56 ๓๔ 48 43 91 
๑ 34 21 55 ๓๕ 50 46 96 
๒  27 36 63 ๓๖ 51 41 92 
๓ 41 28 69 ๓๗ 39 35 74 
๔ 30 34 64 ๓๘ 52 51 103 
๕ 31 27 58 ๓๙ 42 50 92 
๖ 44 39 83 ๔๐ 46 41 87 
๗ 44 25 69 ๔๑ 51 34 85 
๘ 34 26 60 ๔๒ 40 57 97 
๙ 28 24 52 ๔๓ 56 53 109 

๑๐ 28 33 61 ๔๔ 56 66 122 
๑๑ 31 37 68 ๔๕ 53 51 104 

๑๒ 34 37 71 ๔๖ 63 49 112 
๑๓ 24 20 44 ๔๗ 53 55 108 

๑๔ 48 25 73 ๔๘ 63 56 119 
๑๕ 32 23 55 ๔๙ 54 53 107 
๑๖ 40 38 78 ๕๐ 62 52 114 

๑๗ 32 31 63 ๕๑ 41 59 100 
๑๘ 40 44 84 ๕๒ 55 35 90 

๑๙ 36 46 82 ๕๓ 45 48 93 
๒๐ 43 39 82 ๕๔ 33 45 78 

๒๑ 47 44 91 ๕๕ 52 44 96 
๒๒ 46 42 88 ๕๖ 37 39 76 
๒๓ 38 51 89 ๕๗ 42 51 93 

๒๔ 47 50 97 ๕๘ 42 48 90 
๒๕ 52 54 106 ๕๙ 28 43 71 

๒๖ 53 42 95 ๖๐ 38 48 86 
๒๗ 56 44 100 ๖๑ 27 36 63 
๒๘ 50 45 95 ๖๒ 22 39 61 

๒๙ 50 41 91 ๖๓ 26 42 68 
๓๐ 54 37 91 ๖๔ 27 23 50 

๓๑ 41 41 82 ๖๕ 14 25 39 
๓๒ 40 50 90 ๖๖ 21 25 46 

๓๓ 60 59 119 ๖๗ 13 32 45 

 



 
       ๕ 

 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม (คน) ช่วงอายุ (ปี) ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม (คน) 
๖๘ 18 32 50 ๘๕ 1 4 5 
๖๙ 2221 16 38 ๘๖ 3 1 4 
๗๐ 19 20 39 ๘๗ 1 2 3 
๗๑ 11 21 32 ๘๘ 1 0 1 
๗๒ 14 23 37 ๘๙ 2 3 5 
๗๓ 12 12 24 ๙๐ 0 2 2 
๗๔ 6 19 25 ๙๑ 0 0 0 
๗๕ 6 12 18 ๙๒ 0 0 0 
๗๖ 9 16 25 ๙๓ 0 2 2 
๗๗ 1 14 15 ๙๔ 0 0 0 
๗๘ 7 11 18 ๙๕ 1 1 2 
๗๙ 4 8 12 ๙๖ 0 0 0 
๘๐ 6 11 17 ๙๗ 0 0 0 
๘๑ 3 15 18 ๙๘ 0 0 0 
๘๒ 6 4 10 ๙๙ 0 0 0 
๘๓ 4 5 9 ๑๐๐ 0 0 0 
๘๔ 3 5 8 มากกว่า ๑๐๐ 

ปี 
0 0 0 

 

                   (ท่ีมา  :  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองเมืองศรีสะเกษ  ข้อมูล ณ วันที่   ๓๑  พฤษภาคม   2562 ) 
 
๔.  สภาพทางสังคม 

 ๔.๑   การศึกษา         

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

๑ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อนุบาล  ๒ 6 8 14 
  อนุบาล  ๓  6 4 10 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 6 9 15 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 6 6 12 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 4 3 7 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 8 7 15 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 4 12 16 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 11 5 16 
  มัธยมศึกษาปีท่ี   ๑ 8 7 15 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 10 5 15 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 4 7 11 
  รวมท้ังสิ้น 73 73 146 

                

                  (ท่ีมา : โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 ) 
 



           
 ๖ 

 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

๒ โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง อนุบาล  ๒ 3 5 8 
  อนุบาล  ๓  4 5 9 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 8 5 13 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 7 1 8 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 3 5 8 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 3 3 6 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 4 7 11 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 2 5 7 
  รวมท้ังสิ้น 34 36 70 

                  (ท่ีมา : โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง  ข้อมูล  ณ วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 ) 
 
                                 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

๓ โรงเรียนบ้านโนนแย ้ อนุบาล  ๑ 5 6 11 
  อนุบาล  ๒  10 7 17 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 7 3 10 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 7 6 13 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 7 5 12 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 5 7 12 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 7 6 13 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 10 6 16 
  รวมท้ังสิ้น 58 46 104 

                   (ท่ีมา : โรงเรยีนบ้านโนนแย้  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 ) 
 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

๔ โรงเรียนสิรเิกศน้อมเกล้า มัธยมศึกษาปีท่ี   ๑ 36 29 65 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 34 27 61 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 30 23 53 
  มัธยมศึกษาปีท่ี   ๔ 6 10 16 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ 13 10 23 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 16 16 32 
  รวมท้ังสิ้น 135 115 250 

           (ที่มา : โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า  ข้อมูล  ณ  วันที่  วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 ) 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                 ๗ 
 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 17 23 40 
๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้ 21 11 32 
๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 8 8 16 

รวมท้ังสิ้น 46 42 88 
             (ท่ีมา :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓ ศูนย์  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 )  

                         ๔.๒    การสาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ        ๑      แห่ง    (ตั้งอยู่หมู่  ๓  บ้านสร้างเรือง)            
     -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ   ๑๐๐ 

   ๔.๓   อาชญากรรม ( ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 

     -  จุดตรวจประจ าต าบล    ๑      แห่ง   (หน่วย  อปพร.)  

  ๔.๔    ยาเสพติด                   -        
 

   ๔.๕    การสังคมสงเคราะห์     (ท่ีมา  :   ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน อบต.หญ้าปล้อง ) 
 

     ๑.  ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน    701    ราย 
    ๒.  ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     จ านวน    ๒25    ราย 
    ๓.  ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         จ านวน      ๑๒    ราย 
                   

 ๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
  ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
   ๑.  การคมนาคมขนส่ง  ระหว่างต าบล    จ านวน   ๑๑  สาย 
    -  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบ้านเอก  -  บ้านใหม่  เขตต าบลน้ าค า 
    -  ถนนลูกรังสายบ้านเอก  -  บ้านหนองโน  เขตต าบลน้ าค า 
    -  ถนนลูกรังสายบ้านสร้างเรือง  - บ้านหนองโน  เขตต าบลน้ าค า 
    -  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบ้านสร้างเรือง - คุ้มโนนสวยบ้านยาง เขต ต.น้ าค า 
    -  ถนนลูกรังสายบ้านหญ้าปล้อง -  บ้านน้ าค า  เขตต าบลน้ าค า 
    -  ถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าปล้อง -  บ้านหอย  เขตต าบลหนองไผ ่
    -  ถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านหนองไผ่  เขตต าบลหนองไผ่                     
    -  ถนนหินคลุกสายบ้านโนนหล่อ  -  บ้านหนองไผ่  เขตต าบลหนองไผ ่
    -  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบ้านโนนแย้   -   บ้านโนนแดง  เขตต าบลหนองไผ ่
    -  ถนนลูกรังสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านบาก  ต าบลคูซอด 
    -  หินคลุกสายบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย)  -  บ้านท่าเรือ  ต าบลน้ าค า 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                       



 
๘ 

   ๒.  การคมนาคม  ภายในต าบล    ถนนลูกรัง   จ านวน ๒๐  สาย 
    -  ถนนลูกรังบ้านหญ้าปล้อง  (รอบหมู่บ้าน)  หมู่ที่  ๑ 
    -  ถนนลูกรัง บ้านหญ้าปล้อง  (คุ้มหนองแก้วค า)  หมู่ที่  ๑ 
    -  ถนนลูกรัง บ้านหญ้าปล้อง  (สายหลังโรงเรียนหญ้าปล้อง)  หมู่ที่  ๑  
    -  ถนนลูกรังบ้านหญ้าปล้อง  หมูท่ี่  ๒ 
    -  ถนนลูกรังสายคลองอีสานเขียว บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่  ๒ 
    -  ถนนลูกรังบ้านสร้างเรือง  หมู่ที่  ๓ 
    -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ    หมู่ที่  ๔ 
    -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย)  หมู่ที่  ๔ 
               -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ  (สายสนามชนไก่)  หมู่ที่  ๔ 
    -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ  (สายข้างวัดวังไฮ)  หมู่ที่  ๔ 
    -  ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕  
    -  ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕  
    -  ถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน  บ้านเอก  หมู่ที่  ๕  
    -  ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕ (สายบ้านเอก-หญ้าปล้อง) 
    -  ถนนลูกรังบ้านโนนหล่อ  หมู่ที่  ๖     
    -  ถนนลูกรังบ้านโนนหล่อ – บ้านวังไฮ 
    -  ถนนลูกรังบ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗ 
    -  ถนนลูกรังบ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗ 
    -  ถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน  บ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗ 
    -  ถนนลูกรังบ้านโนนส านัก  หมู่ที ่ ๘ 
   ๓.   ถนนลงหินคลุก  จ านวน    ๑๐  สาย   
    -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านหนองไผ่ 
    -  ถนนสายหนองแก้วค า  -   หนองกระฮัว     
    -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่๒  -  บ้านบากคูซอด      
             -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่๒  -  บ้านน้ าค า   (สายหนองยาง) 
                      -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่๒  -  บ้านน้ าค า   (สายหนองเดิ่น) 
    -  ถนนสายบ้านวังไฮ  -  คุ้มหนองดินทราย 
    -  ถนนสายบ้านโนนหล่อ  -  บ้านหนองไผ่ 
    -  ถนนภายในบ้านโนนแย้           
    -  ถนนภายในบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย) 
    -  ถนนภายในบ้านโนนส านัก  (คุ้มโนนพะยอม)   
   ๔.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหญ้าปล้อง   หมู่ที่  ๑  จ านวน     ๙  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหญ้าปล้อง   หมู่ที่  ๒  จ านวน     ๙  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสร้างเรือง    หมู่ที่  ๓  จ านวน     ๗  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านวังไฮ          หมู่ที่  ๔  จ านวน   ๑๐  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเอก           หมู่ที่  ๕  จ านวน   ๑๐  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหล่อ     หมู่ที่  ๖  จ านวน     ๖  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแย้       หมู่ที่  ๗  จ านวน    ๑๑  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนส านัก   หมู่ที่  ๘  จ านวน    ๒๐  สาย 
 



๙ 
 

            ๕.๒  การไฟฟ้า 
                   -  ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  ๘  หมู่บ้าน  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด   ๕,๙๓๑  คน 
 
  ๕.๓  การประปา                 
    -  ประปาหมู่บ้าน       ๕  แห่ง  (หมู่ท่ี ๑, ๒, ๓, ๕, ๗) 

-  ขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค  ๔  แห่ง  (หมู่ท่ี 4, ๖, ๗, 8) 
 
  ๕.๔  โทรศัพท ์
                -  โทรศัพท์สาธารณะ             -      แห่ง    
 
  ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    -   จ านวน                          -       แห่ง                 
   
 ๖.  ระบบเศรษฐกิจ  
  ๖.๑  การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ  ท านา  ท าไร่  ท าสวน   
         และในช่วงฤดูแล้งจะประกอบอาชีพเสริม คือ  ตีเหล็ก  ทอผ้า  ท าขนม  เลี้ยงสัตว์  ปลูกพริก และ 
                                  พืชผักต่างๆ  
 

               ๖.๒  การประมง    - 
 

   ๖.๓  การปศุสัตว ์ ประชาชนบางส่วนมีการเลี้ยงสัตว์  เช่น  เลี้ยงวัวเนื้อ  วัวพ้ืนเมือง กระบือ  หมู  
                                    เลี้ยงไก่   เลี้ยงเป็ด     
 

 ๖.๔ การบริการ  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
                                

                    -  ปั๊มน้ ามัน     จ านวน     ๑     แห่ง 
         -  ปั๊มหลอด                     จ านวน      -      แห่ง 
                    -  ปั๊มหยอดเหรียญ    จ านวน     7     แห่ง 
                    -  โรงสีข้าว     จ านวน    ๑3     แห่ง 
         -  โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน      ๒     แห่ง 
                          -  โรงงานรับเหมาก่อสร้าง                จ านวน       ๑     แห่ง 
       - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   จ านวน      ๑    แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           ๑๐ 

 
 

  ๖.๕  การท่องเที่ยว พระธาตุเรืองรอง  เป็นพระธาตุแบบศิลปะพ้ืนบ้านจ านวน ๖ ชั้น ประดิษฐานพระ 
                            ธาตุของพระอรหันต์และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านสี่เผ่าไทย (ส่วย เขมร ลาว เยอ) ตั้งอยู่ที่ 
                            วัดพระธาตุเรืองรอง  หมู่ที่  ๓  บ้านสร้างเรือง   ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   
 

  ๖.๖  อุตสาหกรรม  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  ๑  
          แห่ง และโรงงานรับเหมาก่อสร้าง  ๑  แห่ง 
 

  ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ     

               ๑. สินค้าท่ีผลิตในชุมชน   

ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสินค้า 

๑ บ้านหญา้ปล้อง ๑. จักสานตะกรา้  ๒. ปลูกพริก  ๓. ปลาส้ม     
๒ บ้านหญา้ปล้อง ๑. ขนมเทียนแก้ว  ขนมทองม้วน  ๒. ดอกไมจ้ันทน์และของช าร่วย ๓. จักสานตะกรา้  

๔.ปลูกพริก 
๓ บ้านสร้างเรือง ๑. สานตะกร้าจากเครือเถาวัลย ์
๔ บ้านวังไฮ ๑. ข้าวหอมมะลิ  ๒. ปลูกผักสวนครัว 
๕ บ้านเอก ๑. ข้าวหอมมะลิ  ๒. ปลูกพริก  ๓. จักสานไซ  ๔. ตีมดี 
๖ บ้านโนนหล่อ ๑. ตีมดี (ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๒ หมู่บ้านต้นแบบ OTOP  จังหวัดศรีสะเกษ  

 ปี ๒๕๔๘) 
๗ บ้านโนนแย ้ ๑. ตีมดีเหล็กแนบ  ๒. เพาะเห็ด  ๓. ปลูกบัว 
๘ บ้านโนนส านัก ๑. กระเช้าของขวัญหวาย 

 
                   
 
 

                 ๒.   สินค้า OTOP 
ประเภทภูมปิัญญา ชื่อ – สกุล  ของเจ้าของภูมิ

ปัญญา 
ที่อยู ่

 -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพ หมู่ที่  ๒ นางบุญเริ่ม      พงศ์พีระ  ๘๖  หมู่ที่  ๒ 
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที ่ ๒ นางพรพิมล     มนทอง       ๒๘๖ หมู่ที่  ๒ 
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที ่ ๕ นางสุวรรณศรี  พงษ์พิละ ๑๔  หมู่ที่  ๕ 
-  กลุ่มผลติภณัฑ์ตมีีดบ้านโนนหลอ่  หมู่ที่  ๖ นายบรรลุ        โสพัฒน์       ๓๑  หมู่ที่ ๖ 

-   กลุ่มตีมีด ช่างโตะ๊ หมู่ที่  ๗ นายบุญหนุน    ค าภา ๖๐  หมู่ที่ ๗ 

 -  สมุนไพร  หมู่ที่  ๘ นางรัตนา         บุษบงษ์  -     หมู่ที่  ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 
 
  

๗.  การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  ๗.๑  การนับถือศาสนา   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีวัด จ านวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ 
    -  วัดบ้านหญ้าปล้อง      ตั้งอยู่ หมู่ที่   ๑, ๒     
    -  วัดสร้างเรือง           ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๓  
    -  วัดวังไฮ           ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๔  
    -  วัดบ้านเอก           ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๕  
    -  วัดบ้านโนนแย้   ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๗ 
 

  ๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี  ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นพ้ืนบ้านและวัฒนธรรมใน 
                            หมู่บ้าน…..“ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่”  

            ฮีตที่ ๑ บุญเข้ากรรม    ฮีตที่  ๒  บุญูคูณลาน    ฮีตที่  ๓ บุญเข้าจี่     ฮีตที่ ๔  บุญผะเหวด   
                                หรอืบุญเทศน์มหาชาติ   ฮีตที่  ๕  บุญสงกรานต์  ฮีตที่  ๖ บุญบั้งไฟ    ฮีตที่  ๗ บุญซ าฮะ 
                                  ฮีตที่  ๘  บุญเข้าพรรษา  ฮีตที่  ๙  บุญข้าวประดับดิน    ฮีตที่  ๑๐ บุญข้าวสาก   
                                ฮีตที่  ๑๑  บุญออกพรรษา     ฮีตที่  ๑๒  บุญกฐินหรือประเพณีสุดท้ายของปี                                                                                                                                                                                                     
 

  ๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  -  คุณพ่อช่วย   ศิลาโชติ  หมู่  ๑   (เสียชีวิตแล้ว) 
                   -  คุณพ่อเสริญ  ศุภเลิศ    หมู่  ๒ 
                   -  คุณพ่ออนันต์  พงศ์พีระ หมู่  ๒    
 

 เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่อง หมอสูตร สู่ขวัญ  ไม่ว่าจะเป็นสู่ขวัญนาค   สู่ขวัญแต่งงานและการท า
พิธีสะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ   ซึ่งเป็นที่รู้จักดีของชาวบ้านหญ้าปล้องเวลาชาวบ้านจะท าการงานอะไรก็ตามชาวบ้าน
มักจะไป ให้หาฤกษ์งามยามดีให้  ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเสาเอก เพ่ือก่อสร้างบ้าน  วันขึ้นบ้านใหม่   หรือวันแต่งงาน     
ซึ่งมักจะถูกเชิญให้ไปเป็นพ่อหมอท าพิธีอยู่เสมอ 
 

    -  พระครูวิบูลธรรมภาณ  (หลวงปู่ธัมมา  พิทักษา) เกิดที่บ้านสร้างเรือง  หมู่ที่  ๓  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  หลวงปู่  เป็นผู้ก่อสร้างพระธาตุเรืองรอง  ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ปัจจุบัน
เป็นเจ้าอาวาสวัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ)  เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ 
    -  นายช านาญ บุญหวาน (วิเชียร  ซ าเหมา)  หมู่ที่ ๓  ผลงานเพลง “เต้ยโศก” , “ถามข่าวผู้สาวเก่า” 

     -  นางนงนุช   แสนมูลแจ่ม หมู่ ๔  มีความสามารถในเครื่องจักรสานตะกร้าจากเถาวัลล์ 
              -  นายประริยา  อินทราบุตร หมู่ ๔  ภูมิปัญญาในด้นสานแห  

    -  นายบุญลัง   ธิเดช     หมู่ ๔  ซึ่งความส าคัญในด้านการเป็นผู้น าทางศาสนา หรือที่เรียกกันว่า มัคคทายก 
ของบ้านวังไฮ และรักษาโรคด้วยยาพื้นบ้านหรือสมุนไพร 
    - นางทัศนี   สิงห์ทอง หมู่  ๘ (บุตรสาว นายวรรณา  หมายสุข ผู้ตั้งชุมชนโนนขยอม)  เป็นผู้มีความรู้ด้าน
สมุนไพร เช่น ว่านหอม  สบู่เลือด  สบู่ด า ว่านหางจระเข้  ขม้ิน  ข่า ตะไคร้  มะกูด  มะนาว   ขิง  ขม้ินด า  ว่าน
ไฟ ฟ้าทะลายโจร  เสลดพังพอน  บอระเพ็ด  ต้นไผ่ป่าฯ  ซึ่งจะปลูกไว้เพ่ือแบ่งปันเพ่ือนบ้าน และน าไปถวายวัด 
 
 
 



 
๑๒ 

 
       ๗.๔  สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก สินค้า OTOP 
 

               ประเภทภูมิปัญญา 
ชื่อ – สกุล 

ของเจ้าของภูมิปัญญา 
ที่อยู่ 

 -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพ หมู่ที่  ๒ นางบุญเริ่ม      พงศ์พีระ  ๘๖  หมู่ที่  ๒ 
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๒ นางพรพิมล     มนทอง       ๒๘๖ หมู่ที่  ๒ 
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๕ นางสุวรรณศรี  พงษ์พิละ ๑๔  หมู่ที่  ๕ 
-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ตีมีดบ้านโนนหล่อ  หมู่ที่  ๖ นายบรรลุ        โสพัฒน์       ๓๑  หมู่ที่ ๖ 
-   กลุ่มตีมีด ช่างโต๊ะ หมู่ที่  ๗ นายบุญหนุน    ค าภา ๖๐  หมู่ที่ ๗ 
 -  สมุนไพร  หมู่ที่  ๘ นางรัตนา         บุษบงษ์  -     หมู่ที่  ๘ 

                 
             ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
   ๘.๑  น้ า 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

                     -  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
               -   ล าน้ า/ล าห้วย                       ๒        สาย 
       -   บึง  หนอง และอ่ืน ๆ              ๗        แห่ง    
                                                                                                                                                             
     (ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

    -  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
     -  ฝาย                            ๗      แห่ง 
     -  บ่อน้ าตื้น                    -       แห่ง 
     -  บ่อโยก                         -       แห่ง 
     -  ประปาหมู่บ้าน                         ๕      แห่ง  (หมูท่ี่ ๑, ๒, ๓,  ๕, ๗) 
    -  ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค        4      แห่ง  (หมู่ท่ี  ๔, ๖, ๗, ๘) 
   
   ๘.๒  ป่าไม้     -  ลักษณะของป่าเป็นสาธารณะประโยชน์  มี  ๘  แห่ง    
   ๘.๓  ภูเขา     - 
   ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                       -  เป็นพื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

 



 
๑๓ 

 
   

 ๙.  อ่ืน ๆ  
       9.1 มวลชนจัดตั้ง 
   - ลูกเสือชาวบ้าน  ๒  รุ่น  300 คน 
   - อาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน  2 รุ่น 
    รุ่นที่  ๑ จ านวน  41  คน   
                                 รุ่นที่  ๒  จ านวน 45  คน 
    

               9.2   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
  อัตราก าลัง 

 

ประเภท 

การศึกษา 

รวม ประถมศึกษา 
มัธยม/ปวช./

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนต าบล - - ๑ - ๓ 9 ๑ 6 20 
พนักงานครูส่วนต าบล - - - - - 1 - 2 ๓ 
พนักงานจ้าง - - 2 - - 8 - - 10 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - 

รวม - - 3 - ๓ ๑8 ๑ 8 33 
   

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ๑๔ 
 
                            โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 
 
                                                  นายก อบต.หญ้าปล้อง 
                                                                                                         

 
     รองนายก อบต.หญ้าปล้อง                รองนายก อบต.หญ้าปล้อง 

 
 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) 
 
 

                                                                                                                        

                ส านักงานปลัด                                            กองคลัง                                          กองช่าง                                  กองการศึกษา ศาสนา ฯ 
             หัวหนา้ส านักปลดั                                    ผูอ้ านวยการกองคลงั                               อ านวยการกองช่าง                            ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ   
        (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)                         (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น )                      (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น )                          (นักบริหารงานศึกษา   ระดับต้น) 
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคด ี

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

- งานกิจการสภา 

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

- งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- งานการเงิน 

- งานบัญช ี

- งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ 

- งานทะเบียนทรพัย์สินและพัสด ุฯลฯ 

- งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับเคหะ    

  และชุมชน 

- งานก่อสร้างออกแบบและ 

  ควบคุมอาคาร 

- งานบริหารการศึกษา 

 - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 



 
 
                                                                                                                  ๑5 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้นอาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็น
ฝ่าย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงาน
มากพอ ก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไปดังนี้  
   

1. ส านักงานปลัด  อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.2 งานบริหารงานบุคคล 
-  งานสวัสดิการพนักงานเจ้าหน้าที่ 
-  งานแผนพัฒนาบุคลากร 
-  งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) 
-  งานทะเบียนประวัติ 
-  งานแผนอัตราก าลัง 
-  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 

1.3  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.4  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

1.6  งานกิจการสภา  อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 



                                                                                                                                                                                                                                                          
๑๖ 

 
1.7  งานสังคมสังเคราะห์ 

- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
-    งานข้อมูล 

1.8  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 

1.9  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

1.10 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 

1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

2.กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 

- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

 



 
 
       
๑๗ 

   
  2.4งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

3. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3  งานประสานสาธารณปูโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4  งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 

- งานวิชาการ 
- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมด้านการศึกษา 

4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และนันทนาการ 
- งานห้องสมุด  
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 



- งานติดตามและประเมินผล 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

ประวัติความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   เป็นองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล   เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗    และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ขนาดกลาง    เมื่อวันท่ี   ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๑  
 

๑.   ด้านกายภาพ 
         ๑.๑   ที่ต้ัง   (แสดงที่ตั้งระยะห่างจากอ าเภอ) 

      ที่ต้ัง   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   ตั้งอยู่ที่บ้านเอก   หมู่  ๕   ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
                 จังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  ๕  กิโลเมตร โดยมีสภาพที่ตั้งและอาณาเขต  ดังนี้ 

                        ทิศใต้             ติดเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ   อ าเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ 
                        ทิศเหนือ   ติดเขต  อบต.  คูซอด        อ าเภอเมือง       จังหวัดศรีสะเกษ 
                                   ทิศตะวันออก ติดเขต  ทต. น้ าค า          อ าเภอเมือง       จังหวัดศรีสะเกษ 
                                    ทิศตะวันตก ติดเขต  อบต. หนองไผ่     อ าเภอเมือง       จังหวัดศรีสะเกษ 
                        เน้ือที ่  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องมีเนื้อที่โดยประมาณ    ๑๙.๑๖๑    ตารางกิโลเมตร 
         ๑.๒  ภูมิประเทศ    ลักษณะโดยทั่วไปเป็นท่ีราบลุ่ม  มีลักษณะดินร่วนปนทราย   เหมาะส าหรับท าการเกษตรกรรม 
         ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไป มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวจัดในฤดู 
              หนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน  โดยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งๆ  จะมีฝนตก ๑๐๐ วัน ปริมาณฝน 
              เฉลี่ย   ๑,๒๐๐  - ๑,๔๐๐  มิลลิเมตร ต่อปี   อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ  ๑๐  องศาเซลเซียส   สูงสุดประมาณ ๔๐   
              องศาเซลเซียส   เฉลี่ยประมาณ  ๒๖ - ๒๘  องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพันธ์เฉลี่ยร้อยละ  ๖๖ - ๗๓    
         ๑.๔  ลักษณะของดิน   ลักษณะดินร่วนปนทราย 
         ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า   มีล าห้วย  ๒ สาย มี บึง หนองและอื่นๆ  ๗  แห่ง 
         ๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้   ลักษณะของป่าเป็นสาธารณะประโยชน์  มี ๘ แห่ง  
   
  ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
         ๒.๑    เขตการปกครอง  การแบ่งเขตการปกครองของต าบลหญ้าปล้อง    แบ่งออกเป็น จ านวนหมู่บ้าน ทั้งหมด    ๘    หมู่บ้าน    ดังนี้  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน  (ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน) โทรศัพท์ 

๑ บ้านหญ้าปล้อง นายประหยัด   พงศ์พีระ ๐๘๕-๙๑๒๓๓๒๓ 
๒ บ้านหญ้าปล้อง นายมนต์เทียน    จันตะ ๐๘6-2431586 
๓ บ้านสร้างเรือง นางพรทิพย์     แสงฟ้า (ก านัน) ๐๘๘-๑๑๒๕๗๔๕ 
๔ บ้านวังไฮ นายบญส่ง      ธิเดช ๐๘๖-๒๔๗๖๑๘๕ 
๕ บ้านเอก นายประสาท   กึ่งวงศ์ ๐94-3729240 
๖ บ้านโนนหล่อ นายสมใจ       พันธ์ทอง ๐62-9070389 
๗ บ้านโนนแย ้ นายรุ่ง           ทองทิพย์ ๐๘๗-๒๔๐๔๕๐๗ 
๘ บ้านโนนส านัก นางบุญจิรา     พิทักษา ๐91-8324990 

 
 
 



 
 

๒ 
 
 

                 ๒.๒  การเลือกตั้ง      ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตต าบลหญ้าปล้อง      

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ต าบล ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1-8 หญ้าปล้อง 2,355 2,503 4,858 
รวม 2,355 2,503 4,858 

 
      ๓.   ประชากร/ครัวเรือน   
            ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 5 ปี  ต าบลหญ้าปล้อง ( พ.ศ. 2558-2562) 

 

          - จ านวนประชากร/ครัวเรือน  มีนาคม 255๘  

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๕๙ 

๑ บา้นหญา้ปลอ้ง ๔๗๕ ๔๙๘ ๙๗๓ 226 

๒ บา้นหญา้ปลอ้ง ๔๘๐ ๔๙๖ ๙๗๖ 215 

๓ บา้นสร้างเรือง ๑๕๑ ๑๕๕ ๓๐๖ 71 

๔ บา้นวงัไฮ ๒๓๘ ๒๓๘ ๔๗๖ 174 

๕ บา้นเอก ๔๑๒ ๔๐๓ ๘๑๕ 207 

๖ บา้นโนนหล่อ ๒๗๓ ๒๒๖ ๔๙๙ 142 

๗ บา้นโนนแย ้ ๔๕๑ ๔๕๑ 892 250 

๘ บา้นโนนส านกั ๔๒๖ ๕๐๔ ๙๓๐ 491 

รวม ๒,๙00 ๒,๙67 ๕,๘๖๗ 1,776 
 
  

          - จ านวนประชากร/ครัวเรือน  มีนาคม 2559  

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๕๙ 

๑ บา้นหญา้ปลอ้ง ๔๗๙ ๕๐๕ ๙๘๔ 231 

๒ บา้นหญา้ปลอ้ง ๔๘๒ ๔๙๔ ๙๗๖ 220 

๓ บา้นสร้างเรือง ๑๕๐ ๑๔๙ ๒๙๙ 72 

๔ บา้นวงัไฮ ๒๓๑ ๒๓๕ ๔๖๖ 192 

๕ บา้นเอก ๔๑๖ ๔๐๘ ๘๒๔ 210 

๖ บา้นโนนหล่อ ๒๗๖ ๒๒๙ ๕๐๕ 145 

๗ บา้นโนนแย ้ ๔๕๗ ๔๖๖ ๙๒๓ 261 

๘ บา้นโนนส านกั ๔๒๗ ๕๐๖ ๙๓๓ 495 

รวม ๒,๙๑๘ ๒,๙๙๒ ๕,๙๑๐ 1826 

 
 
 
 



 
๓ 

             - จ านวนประชากร/ครัวเรือน  มีนาคม  25๖๐   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๖๐ 
๑ บ้านหญ้าปล้อง 479 522 1,001 235 
๒ บ้านหญ้าปล้อง 475 500 975 222 

๓ บ้านสร้างเรือง ๑50 ๑54 304 74 

๔ บ้านวังไฮ 234 232 466 201 
๕ บ้านเอก 415 407 822 212 
๖ บ้านโนนหล่อ ๒82 234 516 146 
๗ บ้านโนนแย้ 467 473 940 269 

๘ บ้านโนนส านัก 438 493 931 509 

รวม ๒,940 3,015 5,955 1,868 
              - จ านวนประชากร/ครัวเรือน  กรกฎาคม  25๖๑   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๖๑ 
๑ บ้านหญ้าปล้อง 472 510 982 243 
๒ บ้านหญ้าปล้อง 486 507 993 228 

๓ บ้านสร้างเรือง 151 153 304 75 

๔ บ้านวังไฮ 255 243 498 211 
๕ บ้านเอก 424 416 840 221 
๖ บ้านโนนหล่อ 273 231 504 145 
๗ บ้านโนนแย้ 473 480 953 275 

๘ บ้านโนนส านัก 448 501 949 512 

รวม 2,982 3,041 6,023 1,910 
 

             - จ านวนประชากร/ครัวเรือน  พฤษภาคม  25๖๒   

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๖๒ 
๑ บ้านหญ้าปล้อง 461 513 974 247 
๒ บ้านหญ้าปล้อง 483 505 988 230 

๓ บ้านสร้างเรือง ๑50 ๑56 306 75 

๔ บ้านวังไฮ 254 244 498 212 
๕ บ้านเอก 432 416 848 222 
๖ บ้านโนนหล่อ ๒70 234 504 148 
๗ บ้านโนนแย้ 472 471 943 282 

๘ บ้านโนนส านัก 447 498 945 515 

รวม ๒,969 3,037 6,006 1,931 
 

             ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  มีประชากรทั้งสิน้จ านวน    6,006    คน   มีจ านวน   ๑,931    หลังคาเรือน     
                      ประชากรรวม                 6,006             คน   แยกเป็น 

              ชาย     ๒,๙69     คน    
              หญิง    ๓,๐37     คน 

                              -  มีความหนาแน่นเฉลี่ย    ๓13   คน   ต่อตารางกิโลเมตร 

 



                      (ท่ีมา  :  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองเมืองศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  2562)  
           

๔ 
 

 ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร  จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม (คน) ช่วงอายุ (ปี) ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม (คน) 

น้อยกว่า  ๑  ปี 28 28 56 ๓๔ 48 43 91 
๑ 34 21 55 ๓๕ 50 46 96 
๒  27 36 63 ๓๖ 51 41 92 
๓ 41 28 69 ๓๗ 39 35 74 
๔ 30 34 64 ๓๘ 52 51 103 
๕ 31 27 58 ๓๙ 42 50 92 
๖ 44 39 83 ๔๐ 46 41 87 
๗ 44 25 69 ๔๑ 51 34 85 
๘ 34 26 60 ๔๒ 40 57 97 
๙ 28 24 52 ๔๓ 56 53 109 

๑๐ 28 33 61 ๔๔ 56 66 122 
๑๑ 31 37 68 ๔๕ 53 51 104 

๑๒ 34 37 71 ๔๖ 63 49 112 
๑๓ 24 20 44 ๔๗ 53 55 108 
๑๔ 48 25 73 ๔๘ 63 56 119 

๑๕ 32 23 55 ๔๙ 54 53 107 
๑๖ 40 38 78 ๕๐ 62 52 114 

๑๗ 32 31 63 ๕๑ 41 59 100 
๑๘ 40 44 84 ๕๒ 55 35 90 

๑๙ 36 46 82 ๕๓ 45 48 93 
๒๐ 43 39 82 ๕๔ 33 45 78 
๒๑ 47 44 91 ๕๕ 52 44 96 

๒๒ 46 42 88 ๕๖ 37 39 76 
๒๓ 38 51 89 ๕๗ 42 51 93 

๒๔ 47 50 97 ๕๘ 42 48 90 
๒๕ 52 54 106 ๕๙ 28 43 71 
๒๖ 53 42 95 ๖๐ 38 48 86 

๒๗ 56 44 100 ๖๑ 27 36 63 
๒๘ 50 45 95 ๖๒ 22 39 61 

๒๙ 50 41 91 ๖๓ 26 42 68 
๓๐ 54 37 91 ๖๔ 27 23 50 

๓๑ 41 41 82 ๖๕ 14 25 39 
๓๒ 40 50 90 ๖๖ 21 25 46 
๓๓ 60 59 119 ๖๗ 13 32 45 



 
 

       ๕ 
 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม (คน) ช่วงอายุ (ปี) ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม (คน) 
๖๘ 18 32 50 ๘๕ 1 4 5 
๖๙ 2221 16 38 ๘๖ 3 1 4 
๗๐ 19 20 39 ๘๗ 1 2 3 
๗๑ 11 21 32 ๘๘ 1 0 1 
๗๒ 14 23 37 ๘๙ 2 3 5 
๗๓ 12 12 24 ๙๐ 0 2 2 
๗๔ 6 19 25 ๙๑ 0 0 0 
๗๕ 6 12 18 ๙๒ 0 0 0 
๗๖ 9 16 25 ๙๓ 0 2 2 
๗๗ 1 14 15 ๙๔ 0 0 0 
๗๘ 7 11 18 ๙๕ 1 1 2 
๗๙ 4 8 12 ๙๖ 0 0 0 
๘๐ 6 11 17 ๙๗ 0 0 0 
๘๑ 3 15 18 ๙๘ 0 0 0 
๘๒ 6 4 10 ๙๙ 0 0 0 
๘๓ 4 5 9 ๑๐๐ 0 0 0 
๘๔ 3 5 8 มากกว่า ๑๐๐ 

ปี 
0 0 0 

 

                   (ท่ีมา  :  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองเมืองศรีสะเกษ  ข้อมูล ณ วันที่   ๓๑  พฤษภาคม   2562 ) 
 
๔.  สภาพทางสังคม 

 ๔.๑   การศึกษา         

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

๑ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อนุบาล  ๒ 6 8 14 
  อนุบาล  ๓  6 4 10 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 6 9 15 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 6 6 12 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 4 3 7 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 8 7 15 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 4 12 16 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 11 5 16 
  มัธยมศึกษาปีท่ี   ๑ 8 7 15 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 10 5 15 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 4 7 11 
  รวมท้ังสิ้น 73 73 146 

                

                  (ท่ีมา : โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 ) 



 
           

 ๖ 
 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

๒ โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง อนุบาล  ๒ 3 5 8 
  อนุบาล  ๓  4 5 9 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 8 5 13 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 7 1 8 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 3 5 8 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 3 3 6 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 4 7 11 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 2 5 7 
  รวมท้ังสิ้น 34 36 70 

                  (ท่ีมา : โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง  ข้อมูล  ณ วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 ) 
 
                                 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

๓ โรงเรียนบ้านโนนแย ้ อนุบาล  ๑ 5 6 11 
  อนุบาล  ๒  10 7 17 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 7 3 10 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 7 6 13 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 7 5 12 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 5 7 12 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 7 6 13 
  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 10 6 16 
  รวมท้ังสิ้น 58 46 104 

                   (ท่ีมา : โรงเรยีนบ้านโนนแย้  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 ) 
 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

๔ โรงเรียนสิรเิกศน้อมเกล้า มัธยมศึกษาปีท่ี   ๑ 36 29 65 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 34 27 61 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 30 23 53 
  มัธยมศึกษาปีท่ี   ๔ 6 10 16 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ 13 10 23 
  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 16 16 32 
  รวมท้ังสิ้น 135 115 250 

           (ที่มา : โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า  ข้อมูล  ณ  วันที่  วันที่  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 ) 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                 ๗ 
 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนเด็กนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 17 23 40 
๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้ 21 11 32 
๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 8 8 16 

รวมท้ังสิ้น 46 42 88 
             (ท่ีมา :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓ ศูนย์  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62 )  

                         ๔.๒    การสาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ        ๑      แห่ง    (ตั้งอยู่หมู่  ๓  บ้านสร้างเรือง)            
     -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ   ๑๐๐ 

   ๔.๓   อาชญากรรม ( ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 

     -  จุดตรวจประจ าต าบล    ๑      แห่ง   (หน่วย  อปพร.)  

  ๔.๔    ยาเสพติด                   -        
 

   ๔.๕    การสังคมสงเคราะห์     (ท่ีมา  :   ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน อบต.หญ้าปล้อง ) 
 

     ๑.  ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน    701    ราย 
    ๒.  ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     จ านวน    ๒25    ราย 
    ๓.  ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         จ านวน      ๑๒    ราย 
                   

 ๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
  ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
   ๑.  การคมนาคมขนส่ง  ระหว่างต าบล    จ านวน   ๑๑  สาย 
    -  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบ้านเอก  -  บ้านใหม่  เขตต าบลน้ าค า 
    -  ถนนลูกรังสายบ้านเอก  -  บ้านหนองโน  เขตต าบลน้ าค า 
    -  ถนนลูกรังสายบ้านสร้างเรือง  - บ้านหนองโน  เขตต าบลน้ าค า 
    -  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบ้านสร้างเรือง - คุ้มโนนสวยบ้านยาง เขต ต.น้ าค า 
    -  ถนนลูกรังสายบ้านหญ้าปล้อง -  บ้านน้ าค า  เขตต าบลน้ าค า 
    -  ถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าปล้อง -  บ้านหอย  เขตต าบลหนองไผ ่
    -  ถนนหินคลุกสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านหนองไผ่  เขตต าบลหนองไผ่                     
    -  ถนนหินคลุกสายบ้านโนนหล่อ  -  บ้านหนองไผ่  เขตต าบลหนองไผ ่
    -  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบ้านโนนแย้   -   บ้านโนนแดง  เขตต าบลหนองไผ ่
    -  ถนนลูกรังสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านบาก  ต าบลคูซอด 
    -  หินคลุกสายบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย)  -  บ้านท่าเรือ  ต าบลน้ าค า 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 
๘ 

   ๒.  การคมนาคม  ภายในต าบล    ถนนลูกรัง   จ านวน ๒๐  สาย 
    -  ถนนลูกรังบ้านหญ้าปล้อง  (รอบหมู่บ้าน)  หมู่ที่  ๑ 
    -  ถนนลูกรัง บ้านหญ้าปล้อง  (คุ้มหนองแก้วค า)  หมู่ที่  ๑ 
    -  ถนนลูกรัง บ้านหญ้าปล้อง  (สายหลังโรงเรียนหญ้าปล้อง)  หมู่ที่  ๑  
    -  ถนนลูกรังบ้านหญ้าปล้อง  หมูท่ี่  ๒ 
    -  ถนนลูกรังสายคลองอีสานเขียว บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่  ๒ 
    -  ถนนลูกรังบ้านสร้างเรือง  หมู่ที่  ๓ 
    -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ    หมู่ที่  ๔ 
    -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย)  หมู่ที่  ๔ 
               -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ  (สายสนามชนไก่)  หมู่ที่  ๔ 
    -  ถนนลูกรังบ้านวังไฮ  (สายข้างวัดวังไฮ)  หมู่ที่  ๔ 
    -  ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕  
    -  ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕  
    -  ถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน  บ้านเอก  หมู่ที่  ๕  
    -  ถนนลูกรังบ้านเอก  หมู่ที่  ๕ (สายบ้านเอก-หญ้าปล้อง) 
    -  ถนนลูกรังบ้านโนนหล่อ  หมู่ที่  ๖     
    -  ถนนลูกรังบ้านโนนหล่อ – บ้านวังไฮ 
    -  ถนนลูกรังบ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗ 
    -  ถนนลูกรังบ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗ 
    -  ถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน  บ้านโนนแย้  หมู่ที่  ๗ 
    -  ถนนลูกรังบ้านโนนส านัก  หมู่ที ่ ๘ 
   ๓.   ถนนลงหินคลุก  จ านวน    ๑๐  สาย   
    -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง  -  บ้านหนองไผ่ 
    -  ถนนสายหนองแก้วค า  -   หนองกระฮัว     
    -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่๒  -  บ้านบากคูซอด      
             -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่๒  -  บ้านน้ าค า   (สายหนองยาง) 
                      -  ถนนสายบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่๒  -  บ้านน้ าค า   (สายหนองเดิ่น) 
    -  ถนนสายบ้านวังไฮ  -  คุ้มหนองดินทราย 
    -  ถนนสายบ้านโนนหล่อ  -  บ้านหนองไผ่ 
    -  ถนนภายในบ้านโนนแย้           
    -  ถนนภายในบ้านวังไฮ  (คุ้มหนองดินทราย) 
    -  ถนนภายในบ้านโนนส านัก  (คุ้มโนนพะยอม)   
   ๔.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหญ้าปล้อง   หมู่ที่  ๑  จ านวน     ๙  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหญ้าปล้อง   หมู่ที่  ๒  จ านวน     ๙  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสร้างเรือง    หมู่ที่  ๓  จ านวน     ๗  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านวังไฮ          หมู่ที่  ๔  จ านวน   ๑๐  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเอก           หมู่ที่  ๕  จ านวน   ๑๐  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหล่อ     หมู่ที่  ๖  จ านวน     ๖  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแย้       หมู่ที่  ๗  จ านวน    ๑๑  สาย 
    -  ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนส านัก   หมู่ที่  ๘  จ านวน    ๒๐  สาย 



 
๙ 

 

            ๕.๒  การไฟฟ้า 
                   -  ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  ๘  หมู่บ้าน  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด   ๕,๙๓๑  คน 
 
  ๕.๓  การประปา                 
    -  ประปาหมู่บ้าน       ๕  แห่ง  (หมู่ท่ี ๑, ๒, ๓, ๕, ๗) 

-  ขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค  ๔  แห่ง  (หมู่ท่ี 4, ๖, ๗, 8) 
 
  ๕.๔  โทรศัพท ์
                -  โทรศัพท์สาธารณะ             -      แห่ง    
 
  ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    -   จ านวน                          -       แห่ง                 
   
 ๖.  ระบบเศรษฐกิจ  
  ๖.๑  การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ  ท านา  ท าไร่  ท าสวน   
         และในช่วงฤดูแล้งจะประกอบอาชีพเสริม คือ  ตีเหล็ก  ทอผ้า  ท าขนม  เลี้ยงสัตว์  ปลูกพริก และ 
                                  พืชผักต่างๆ  
 

               ๖.๒  การประมง    - 
 

   ๖.๓  การปศุสัตว ์ ประชาชนบางส่วนมีการเลี้ยงสัตว์  เช่น  เลี้ยงวัวเนื้อ  วัวพ้ืนเมือง กระบือ  หมู  
                                    เลี้ยงไก่   เลี้ยงเป็ด     
 

 ๖.๔ การบริการ  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
                                

                    -  ปั๊มน้ ามัน     จ านวน     ๑     แห่ง 
         -  ปั๊มหลอด                     จ านวน      -      แห่ง 
                    -  ปั๊มหยอดเหรียญ    จ านวน     7     แห่ง 
                    -  โรงสีข้าว     จ านวน    ๑3     แห่ง 
         -  โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน      ๒     แห่ง 
                          -  โรงงานรับเหมาก่อสร้าง                จ านวน       ๑     แห่ง 
       - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   จ านวน      ๑    แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           ๑๐ 
 
 

  ๖.๕  การท่องเที่ยว พระธาตุเรืองรอง  เป็นพระธาตุแบบศิลปะพ้ืนบ้านจ านวน ๖ ชั้น ประดิษฐานพระ 
                            ธาตุของพระอรหันต์และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านสี่เผ่าไทย (ส่วย เขมร ลาว เยอ) ตั้งอยู่ที่ 
                            วัดพระธาตุเรืองรอง  หมู่ที่  ๓  บ้านสร้างเรือง   ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   
 

  ๖.๖  อุตสาหกรรม  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  ๑  
          แห่ง และโรงงานรับเหมาก่อสร้าง  ๑  แห่ง 
 

  ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ     

               ๑. สินค้าท่ีผลิตในชุมชน   

ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสินค้า 

๑ บ้านหญา้ปล้อง ๑. จักสานตะกรา้  ๒. ปลูกพริก  ๓. ปลาส้ม     
๒ บ้านหญา้ปล้อง ๑. ขนมเทียนแก้ว  ขนมทองม้วน  ๒. ดอกไมจ้ันทน์และของช าร่วย ๓. จักสานตะกรา้  

๔.ปลูกพริก 
๓ บ้านสร้างเรือง ๑. สานตะกร้าจากเครือเถาวัลย ์
๔ บ้านวังไฮ ๑. ข้าวหอมมะลิ  ๒. ปลูกผักสวนครัว 
๕ บ้านเอก ๑. ข้าวหอมมะลิ  ๒. ปลูกพริก  ๓. จักสานไซ  ๔. ตีมดี 
๖ บ้านโนนหล่อ ๑. ตีมดี (ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๒ หมู่บ้านต้นแบบ OTOP  จังหวัดศรีสะเกษ  

 ปี ๒๕๔๘) 
๗ บ้านโนนแย ้ ๑. ตีมดีเหล็กแนบ  ๒. เพาะเห็ด  ๓. ปลูกบัว 
๘ บ้านโนนส านัก ๑. กระเช้าของขวัญหวาย 

 
                   
 
 

                 ๒.   สินค้า OTOP 
ประเภทภูมปิัญญา ชื่อ – สกุล  ของเจ้าของภูมิ

ปัญญา 
ที่อยู ่

 -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพ หมู่ที่  ๒ นางบุญเริ่ม      พงศ์พีระ  ๘๖  หมู่ที่  ๒ 
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที ่ ๒ นางพรพิมล     มนทอง       ๒๘๖ หมู่ที่  ๒ 
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที ่ ๕ นางสุวรรณศรี  พงษ์พิละ ๑๔  หมู่ที่  ๕ 
-  กลุ่มผลติภณัฑ์ตมีีดบ้านโนนหลอ่  หมู่ที่  ๖ นายบรรลุ        โสพัฒน์       ๓๑  หมู่ที่ ๖ 

-   กลุ่มตีมีด ช่างโตะ๊ หมู่ที่  ๗ นายบุญหนุน    ค าภา ๖๐  หมู่ที่ ๗ 

 -  สมุนไพร  หมู่ที่  ๘ นางรัตนา         บุษบงษ์  -     หมู่ที่  ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๑๑ 

 
 
  

๗.  การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  ๗.๑  การนับถือศาสนา   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีวัด จ านวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ 
    -  วัดบ้านหญ้าปล้อง      ตั้งอยู่ หมู่ที่   ๑, ๒     
    -  วัดสร้างเรือง           ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๓  
    -  วัดวังไฮ           ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๔  
    -  วัดบ้านเอก           ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๕  
    -  วัดบ้านโนนแย้   ตั้งอยู่  หมู่ที่   ๗ 
 

  ๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี  ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นพ้ืนบ้านและวัฒนธรรมใน 
                            หมู่บ้าน…..“ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่”  

            ฮีตที่ ๑ บุญเข้ากรรม    ฮีตที่  ๒  บุญูคูณลาน    ฮีตที่  ๓ บุญเข้าจี่     ฮีตที่ ๔  บุญผะเหวด   
                                หรอืบุญเทศน์มหาชาติ   ฮีตที่  ๕  บุญสงกรานต์  ฮีตที่  ๖ บุญบั้งไฟ    ฮีตที่  ๗ บุญซ าฮะ 
                                  ฮีตที่  ๘  บุญเข้าพรรษา  ฮีตที่  ๙  บุญข้าวประดับดิน    ฮีตที่  ๑๐ บุญข้าวสาก   
                                ฮีตที่  ๑๑  บุญออกพรรษา     ฮีตที่  ๑๒  บุญกฐินหรือประเพณีสุดท้ายของปี                                                                                                                                                                                                     
 

  ๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  -  คุณพ่อช่วย   ศิลาโชติ  หมู่  ๑   (เสียชีวิตแล้ว) 
                   -  คุณพ่อเสริญ  ศุภเลิศ    หมู่  ๒ 
                   -  คุณพ่ออนันต์  พงศ์พีระ หมู่  ๒    
 

 เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่อง หมอสูตร สู่ขวัญ  ไม่ว่าจะเป็นสู่ขวัญนาค   สู่ขวัญแต่งงานและการท า
พิธีสะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ   ซึ่งเป็นที่รู้จักดีของชาวบ้านหญ้าปล้องเวลาชาวบ้านจะท าการงานอะไรก็ตามชาวบ้าน
มักจะไป ให้หาฤกษ์งามยามดีให้  ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเสาเอก เพ่ือก่อสร้างบ้าน  วันขึ้นบ้านใหม่   หรือวันแต่งงาน     
ซึ่งมักจะถูกเชิญให้ไปเป็นพ่อหมอท าพิธีอยู่เสมอ 
 

    -  พระครูวิบูลธรรมภาณ  (หลวงปู่ธัมมา  พิทักษา) เกิดที่บ้านสร้างเรือง  หมู่ที่  ๓  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  หลวงปู่  เป็นผู้ก่อสร้างพระธาตุเรืองรอง  ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ปัจจุบัน
เป็นเจ้าอาวาสวัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ)  เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ 
    -  นายช านาญ บุญหวาน (วิเชียร  ซ าเหมา)  หมู่ที่ ๓  ผลงานเพลง “เต้ยโศก” , “ถามข่าวผู้สาวเก่า” 

     -  นางนงนุช   แสนมูลแจ่ม หมู่ ๔  มีความสามารถในเครื่องจักรสานตะกร้าจากเถาวัลล์ 
              -  นายประริยา  อินทราบุตร หมู่ ๔  ภูมิปัญญาในด้นสานแห  

    -  นายบุญลัง   ธิเดช     หมู่ ๔  ซึ่งความส าคัญในด้านการเป็นผู้น าทางศาสนา หรือที่เรียกกันว่า มัคคทายก 
ของบ้านวังไฮ และรักษาโรคด้วยยาพื้นบ้านหรือสมุนไพร 
    - นางทัศนี   สิงห์ทอง หมู่  ๘ (บุตรสาว นายวรรณา  หมายสุข ผู้ตั้งชุมชนโนนขยอม)  เป็นผู้มีความรู้ด้าน
สมุนไพร เช่น ว่านหอม  สบู่เลือด  สบู่ด า ว่านหางจระเข้  ขม้ิน  ข่า ตะไคร้  มะกูด  มะนาว   ขิง  ขม้ินด า  ว่าน
ไฟ ฟ้าทะลายโจร  เสลดพังพอน  บอระเพ็ด  ต้นไผ่ป่าฯ  ซึ่งจะปลูกไว้เพ่ือแบ่งปันเพ่ือนบ้าน และน าไปถวายวัด 
 
 



 
 
 

๑๒ 
 
 

       ๗.๔  สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก สินค้า OTOP 
 

               ประเภทภูมิปัญญา 
ชื่อ – สกุล 

ของเจ้าของภูมิปัญญา 
ที่อยู่ 

 -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างอาชีพ หมู่ที่  ๒ นางบุญเริ่ม      พงศ์พีระ  ๘๖  หมู่ที่  ๒ 
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๒ นางพรพิมล     มนทอง       ๒๘๖ หมู่ที่  ๒ 
 -  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ที่  ๕ นางสุวรรณศรี  พงษ์พิละ ๑๔  หมู่ที่  ๕ 
-  กลุ่มผลิตภัณฑ์ตีมีดบ้านโนนหล่อ  หมู่ที่  ๖ นายบรรลุ        โสพัฒน์       ๓๑  หมู่ที่ ๖ 
-   กลุ่มตีมีด ช่างโต๊ะ หมู่ที่  ๗ นายบุญหนุน    ค าภา ๖๐  หมู่ที่ ๗ 
 -  สมุนไพร  หมู่ที่  ๘ นางรัตนา         บุษบงษ์  -     หมู่ที่  ๘ 

                 
             ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
   ๘.๑  น้ า 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

                     -  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
               -   ล าน้ า/ล าห้วย                       ๒        สาย 
       -   บึง  หนอง และอ่ืน ๆ              ๗        แห่ง    
                                                                                                                                                             
     (ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

    -  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
     -  ฝาย                            ๗      แห่ง 
     -  บ่อน้ าตื้น                    -       แห่ง 
     -  บ่อโยก                         -       แห่ง 
     -  ประปาหมู่บ้าน                         ๕      แห่ง  (หมูท่ี่ ๑, ๒, ๓,  ๕, ๗) 
    -  ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค        4      แห่ง  (หมู่ท่ี  ๔, ๖, ๗, ๘) 
   
   ๘.๒  ป่าไม้     -  ลักษณะของป่าเป็นสาธารณะประโยชน์  มี  ๘  แห่ง    
   ๘.๓  ภูเขา     - 
   ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                       -  เป็นพื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 
 
 
 



 
 
 
 

๑๓ 
 

   

 ๙.  อ่ืน ๆ  
       9.1 มวลชนจัดตั้ง 
   - ลูกเสือชาวบ้าน  ๒  รุ่น  300 คน 
   - อาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน  2 รุ่น 
    รุ่นที่  ๑ จ านวน  41  คน   
                                 รุ่นที่  ๒  จ านวน 45  คน 
    

               9.2   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
  อัตราก าลัง 

 

ประเภท 

การศึกษา 

รวม ประถมศึกษา 
มัธยม/ปวช./

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนต าบล - - ๑ - ๓ 9 ๑ 6 20 
พนักงานครูส่วนต าบล - - - - - 1 - 2 ๓ 
พนักงานจ้าง - - 2 - - 8 - - 10 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - 

รวม - - 3 - ๓ ๑8 ๑ 8 33 
   

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                 ๑๔ 
 
                            โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 
 
                                                  นายก อบต.หญ้าปล้อง 
                                                                                                         

 
     รองนายก อบต.หญ้าปล้อง                รองนายก อบต.หญ้าปล้อง 

 
 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) 
 
 

                                                                                                                        

                ส านักงานปลัด                                            กองคลัง                                          กองช่าง                                  กองการศึกษา ศาสนา ฯ 
             หัวหนา้ส านักปลดั                                    ผูอ้ านวยการกองคลงั                               อ านวยการกองช่าง                            ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ   
        (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)                         (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น )                      (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น )                          (นักบริหารงานศึกษา   ระดับต้น) 
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคด ี

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

- งานกิจการสภา 

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

- งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- งานการเงิน 

- งานบัญช ี

- งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ 

- งานทะเบียนทรพัย์สินและพัสด ุฯลฯ 

- งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับเคหะ    

  และชุมชน 

- งานก่อสร้างออกแบบและ 

  ควบคุมอาคาร 

- งานบริหารการศึกษา 

 - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้นอาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็น
ฝ่าย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงาน
มากพอ ก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไปดังนี้  
   

1. ส านักงานปลัด  อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.2 งานบริหารงานบุคคล 
-  งานสวัสดิการพนักงานเจ้าหน้าที่ 
-  งานแผนพัฒนาบุคลากร 
-  งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) 
-  งานทะเบียนประวัติ 
-  งานแผนอัตราก าลัง 
-  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 

1.3  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.4  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

1.6  งานกิจการสภา  อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

                                                                                                      



 
                                                                                                                                                  

๑๖ 
 

1.7  งานสังคมสังเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
-    งานข้อมูล 

1.8  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 

1.9  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

1.10 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 

1.11 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

2.กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 

- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 



 
     ๑๗ 

   
  2.4งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

3. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3  งานประสานสาธารณปูโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4  งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 

- งานวิชาการ 
- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมด้านการศึกษา 

4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และนันทนาการ 
- งานห้องสมุด  
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 
 



 



          ๑๘ 

ส่วนท่ี  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

   
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  มาตรา  ๖๕  ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าาแผนต่าง ๆ   ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม  ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนด มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม 
คณะกรรมการจัดท ายทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวาง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์   “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว  เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ  
๑. บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ได้ส่งผล ให้ประเทศมีการพัฒนา

ในทุกมิติ ท้ังในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคม
ที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบ ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาท่ี 
ส าคัญ อาทิ อัตรา การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปี
ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยัง
ไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ      ภาคบริการและภาค
เกษตร มีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพ และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ  
            นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าาคัญต่อการ พัฒนาประเทศ แม้ว่าการ
เข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความ
ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหา ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา 
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์  ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ 
และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาด ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม โทรมลงอย่างรวดเร็ว  



          ๑๙ 
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง

และความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้อง
เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง ทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาด
ความเช่ือมั่น ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น สถาบันหลักเป็น
ศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี 

 ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพ
ทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความ มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็น ท้าทายต่อการขับเคลื่อน ประเทศ
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

 ๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  

  แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู สู่เอเชีย แต่การที่มีอาณา
เขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ  เพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงใน
อนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญ กับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความ
เชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น ประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ  
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ประชากรไทยที่มีแนวคิดและ
ความเช่ือที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้   การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศ     มหาอ านาจที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ  ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนด
กฎระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้าน ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยง ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้ง
ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง  

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์
และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมยัใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาด
ว่าจะเป็นปัจจัย สนับสนุนหลักท่ีช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม ส าคัญที่
จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่า
จะรุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ 

 นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิด โอกาสใหม่ ๆ ในการ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลง
และมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ประชากรในประเทศ ไทยจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้  
ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ  เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ 
านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมภิาคและความก้าวหน้าของ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การ
เคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลือ่นย้ายไปเรยีนหรอืท างานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน ทั้งนี้ การย้ายถิ่น 
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น  ประเทศผู้รับของประชากร
จากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจ  ในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่
ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะ ยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย  



 
          2๐ 

 

 นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งในเชิง ความผันผวน ความถี่ และ
ขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทาง
การเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและ น้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ  
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ ประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับ
ความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้าง
สมดุลความมั่นคง ด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมี ความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ   ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึก
ความตกลงปารีส จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

 แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ       ทั้งในส่วนของการจ้างงาน และอาชีพ สาขาการ
ผลิตและบริการใหม่ ๆ   ความมั่นคงของประเทศ อันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ 
รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่าง เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้
เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะ ส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อ านาจไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ที่ทวี ความรุนแรงมากขึ้นได้    หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ   ที่คาดว่า จะเกิดขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน  ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่ มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว จะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มี
ความต้องการแรงงานท่ีมี สมรรถนะสูงเพิ่มมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงาน       ในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วย
ระบบ อัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนที่ปรับตัวไม่
ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท า ให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น เห็น  ได้ว่าบริบทและ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่ง
จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและ
ทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือ  ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ ที่มี
คุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัว  ให้สามารถ   ด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีอาชีพท่ีมั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะใน
โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นต้องมี ๔ การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง 
พื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยแีละนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้าง   ห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจใน
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาย ผลประโยชน์จากการพัฒนา     ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกภาคส่วน 

 

 



          2๑ 

 

นอกจากน้ี ประเทศไทยต้องให้ความส าคญักับการสร้างสมดลุความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร รักษา ไว้ซึ่งความหลากหลาย
เชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมือง ที่เติบโตอยา่งต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง กับลักษณะการใช้พื้นที่ท่ีชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส์ กฎหมาย ระบบภาษี ต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาท่ีสามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขัน
ที่สูงข้ึน และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ มากขึ้น รวมทั้งให้
ความส าคญัของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดบัภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสมัพันธไมตรี เสรมิสรา้ง
ความสัมพันธ์ทางการทตู ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจ และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมใน
การที่จะยกระดับมาตรฐานและมกีาร ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดยีวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มี
การปฏิรปู ระบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน ชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนยร์วมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ 
าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น  

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดลอ้ม และปัจจัยการพัฒนา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ และครอบคลมุ อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพฒันา
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด การปรบัตวัซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวท่ีต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลัก ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพฒันาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุด แข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัต ิทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นท่ี ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่
พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน  

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก ของชาติและประชาชนจากภยัคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกนัในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคง ๕ ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมเีกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมสีุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาตภิายใต้การเปลีย่นแปลง ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอยา่งสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคง ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร ี

 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ ภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง ในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยม์ีความเขม้แข็งเปน็ศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจติใจของประชาชน มีระบบการเมอืงที่
มั่นคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบรหิารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ ความสามัคคี 
สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท้ี่
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มกีารออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัย และความปลอดภยั
ในชีวิตทรัพย์สิน 

 

 



          2๒ 

 

 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่  กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ  พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ  
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง อนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่น
แฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ การเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท 
าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลัง ในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลกัการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
จนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม  มี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

โดยมีเปู้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเน่ือง สังคมเป็น
ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย มิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

    ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ    
 4.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

        (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
        (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
        (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม ท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
        (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
       (5) การพัฒนากลไกการบริหารความมั่นคงแบบองค์รวม 
       
    4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        (1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
         (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
        (3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
        (4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย  เช่ือมโลก 
       (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่     
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  4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์  
       (1)  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       (2)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       (3)  ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       (4)  การตระหนักถึงพหุปญัยาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
                  (5)  การเสริมสร้างใหค้นไทยมสีุขภาวะทีด่ี  
                  (๖)  การสร้างภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                  (๗)  การเสรมิสร้างศกัยภาพการกีฬาในการสร้างคุณคา่ทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
       (1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
      (2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
     (3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
      (4) การเพิ่มขึดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจดัการตนเอง 
  4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว 
        (2) สร้างการเติบโดยอยา่งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
       (3) สร้างการเติบโดยอยา่งยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศ 
       (4) การพัฒนาพ้ืนเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่งต่อเนื่อง 
       (5) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมัตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        (6) ยกระดับกระบวนทัศน์ก าหนดอนาคตประเทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรงุสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
        (1) ภาครัฐท่ียดึประชาชนเปน็ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
         (2) ภาครัฐบรหิารงานแบบบรูณาการโดยมัยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก 
                       ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่
         (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาระสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
         (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
         (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดแีละเก่งยดึหลักคณุธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมีออาชีพ 
        (6) ภาครัฐมีความทันสมัย 

      (7) กฎหมายมคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกับบริบทต่างๆ  และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
        (8) กระบวนการยตุิธรรมเคราพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัตติ่อประชาชนโดยเสมอภาค 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี กรอบแนวทางทีส่าคัญ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
        (1) ส่งเสรมิให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
        (2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสูต่ลาดงาน 
        (3) ลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
        (4) ผลักดันใหส้ถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

    ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
       (1)  เพิ่มโอกาสให้กับกลุม่ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสดุให้เข้าถึงบริการที่มคีุณภาพของ รัฐ การเข้าถึงการศึกษา   
            จัดบริการด้านสุขภาพ มีท่ีดินทากินของตนเอง ปรับปรุงระบบการจดัเก็บภาษี  เพิ่มเบี้ยคนพิการ และเบีย้ผูสู้งอาย 
      (2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวสัดิการที่มีคณุภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
      (3) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
           จัดสวัสดิการ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
        (1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสูร่ะบบมาตรฐาน 
        (2) ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบนัเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
        (3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
        (4) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
        (5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบยีบเพื่อส่งเสรมิการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกการค้าการลงทุน 
        (6) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยาย 
        ตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       (1) พัฒนาหลักเกณฑ์การปรบัปรุงแผนท่ีแนว เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
       (2) เพิ่มพื้นท่ีปุาเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลเุปูาหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลกูไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 
        ระยะยาว 
       (3) เร่งรดัให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบญัญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
       (4) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูค่วามมั่งคั่ง และยั่งยืน 
    (1) ประเทศไทยมีความสมัพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 
    (2) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
    (3) สังคมมีความสมานฉันท์ 
    (4) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
    (5) ประเทศไทยมีความพร้อมตอ่การรับมือภยัคุกคามทางทหาร 
    (6) อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก 
    (7) อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    (1) ปรับปรุงโครงสรา้งหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
    (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
    (3) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (4) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่งทางอากาศ 
        ขนส่งทางน้ า 
    (2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอานวยความสะดวกทางการค้า 
    (3) การพัฒนาด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสรมิไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 
    (4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    (1) ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลกัดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ  
        พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสรา้งระบบการบริหารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 
    (2) พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสรมิการสร้างสรรค์นวัตกรรมดา้นการออกแบบ และการจัดการธุรกิจ 
    (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
     (1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
        ภาคเหนือ  :  เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  หลุดพ้นจากความยากจน สูเ่ปูาหมายการพึ่งตนเอง 
        ภาคกลาง  :  เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวช้ันนา ศูนย์กลางการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยไดม้าตรฐานโลก 
        และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 
        ภาคใต้ : เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐาน สากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
     (2) พัฒนาฟ้ืนฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอตุสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมสีมดลุ 
     (3) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบ่ริเวณชายแดน เป็นประตเูศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
       (1) ส่งเสริมใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
       (2) การส่งเสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
       (3) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมภิาค ภูมภิาค และนานาประเทศ 
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)  
 

วิสัยทัศน์  
               “เป็นศูนย์กลางการผลติสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยใช้นวัตกรรม สร้างสรรค์ทีเ่ชื่อมโยงความต้องการ
ของตลาดภายในและต่างประเทศ”  
 
พันธกิจ  
1. เสริมสร้างความร่วมมือดา้นการผลิต การค้า การลงทุน และการบริการ ท้ังในและนอกอาเซยีน  
2. พัฒนาขีดความสามารถการผลติสินค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานใหต้รงกับ ความต้องการของตลาดและ
สามารถแข่งขันได้ทั้งในและตา่งประเทศ  
3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของประชารัฐ  
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชือ่มโยงความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ  
5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นนักการค้า (Trading Nation)  
6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลติ การค้า การลงทุน 
 
เป้าประสงค์  
1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการ  
2. เพื่อเพ่ิมมลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี 
3. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมใหส้มดลุกบัการพัฒนาโดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ใหไ้ด้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ภาค  
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่  1 การบริหารจัดการน้ าเพื่อการผลติการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาท่ีดินเพื่อการผลติการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่  3 การใช้หลักความพอเพียงประยุกต์กับการผลิตการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่  4 การยกระดบัการแปรรูปข้าวหอมมะล ิ 

            ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับการแปรรูปข้าวเหนียว  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนขีดความสามารถเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรในพื้นที่ลุม่น้ าท่ีมีศักยภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การยกระดับการผลิตอ้อย  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับการผลิตมันส าปะหลัง  



 
 

      2๖ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การแปรรูปยางพารา  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การผลติโคเนื้อ  
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การผลติโคนม และผลิตภัณฑ์นม  
ยุทธศาสตร์ที่ 12 การส่งเสริมสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร และกลุ่มสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 13 การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิตตามความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม   
ยุทธศาสตร์ที่  2  การแปรรูปอาหารและเกษตรอตุสาหกรรมด้วยนวัตกรรมตามความต้องการของตลาด  
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพด้วยนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่  4  การผลิตสินค้าท่ีมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการทอ่งเที่ยว  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและบรกิาร  
ยุทธศาสตร์ที่  1  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่  2  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวถิีชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่  3  การค้า การค้าชายแดน และการลงทุน  
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างสมดลุด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่  6  การยกระดบัเมอืงเศรษฐกิจเป็นมหานคร 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที ่2 
(อุบลราชธาน ี ศรีสะเกษ  ยโสธร  อ านาจเจริญ) 

วิสัยทัศน์ 
      “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพการผลติตามมาตรฐาน GAP และเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ ์เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการคา้ชายแดน  
    ทั้งด้านการบริหารจดัการ และพัฒนาระบบโลจิสติกสเ์พื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพิ่มผลผลติให้ไดต้ามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑด์้วยการแปรรูป เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ข้าว

หอมมะลิคุณภาพด ี
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการ 

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมลูค่าการค้าชายแดนดว้ยระบบโลจสิติกส์ (Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้ วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของจานวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะล ิเป้าหมายรวม   4 ปี ร้อยละ 90 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี รอ้ยละ 20 ภาคการเกษตรเพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 ต่อป ี
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
4. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกจิกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม  4 ปี ร้อยละ  8 
5. มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวดั (GPP) ภาคการเกษตรเพิม่ขึ้น เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 
6. ผลิตภณัฑม์วลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2 เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 
 
 



 
๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2 ได้ก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวดัฯ   เพื่อให้บรรล ุ

วิสัยทัศน์  3  ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  1   การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลสิู่ความต้องการของตลาด 
 

เป้าประสงค ์
1. เพิ่มผลผลติและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลติข้าวหอมมะลิคณุภาพดีตามมาตรฐาน GAP 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้ผลิตภณัฑ ์

จากการแปรรูปข้าวหอมมะลิคณุภาพดี 
3. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลคิุณภาพดี 

ตัวชี้ วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของจานวนแปลง/ฟารม์ที่ไดร้ับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลติ่อจานวนแปลง/ 

ฟาร์มที่ไดร้ับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ เป้าหมายรวม ร้อยละ 90 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 8 
3. มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมกลุม่จงัหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม ร้อยละ 12 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลติภณัฑ์ข้าวหอมมะลคิุณภาพดี 
3. เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคณุภาพด ี
4. สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภณัฑ ์ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
เป้าประสงค ์

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจดัการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบรหิารจดัการของเครือข่ายการท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 

ตัวชี้ วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป้าหมายรวม 4 ปี  จังหวัดละ 4 แห่ง 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจดัการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบรหิารจดัการของเครือข่ายการท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลติภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพ่ิมมลูค่าการคา้ชายแดนครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าการลงทุน ในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการใหบ้ริการโลจสิติกส ์(Logistics) เพื่อสนับสนุนการค้า 
4. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รองรับประชาคมอาเซียน 
 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมายรวม ร้อยละ 20 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ ์OTOP ค่าเป้าหมายรวม ร้อยละ 20 



          ๒๘ 
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 
3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนธรุกิจการค้า 
4. การเตรียมความพร้อมและเสรมิสร้างศักยภาพในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้มมีาตรฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
6. พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือแรงงาน เพิ่มผลติภาพแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 
 

แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2561-2564) 
   

วิสัยทัศน์    “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
3. เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณี 
4. เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เสริมสร้างความมั่นคง ความเปน็ระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6. บริหารจัดการภาครัฐโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวมจังหวัด 
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
3. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดงีาม 
4. สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความยั่งยืน 
5. สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคง 
6.ทุกภาคส่วนมสี่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความมั่งคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการทอ่งเที่ยว เป็นเลิศด้านการศึกษาและกฬีาน าสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ” 
 

พันธกิจ (Mission)   เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน ์ดังกล่าว 
๑. สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อย บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วยพ้ืนท่ีสเีขียว 
๒. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถิ่น 
3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
5. ส่งเสริมประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
7. ส่งเสริมสินค้าเกษตรทีไ่ด้มาตรฐานและปลอดภยั รวมทั้งสนับสนนุอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
8. บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลผุลสัมฤทธ์ิ 



๒๙ 
เป้าประสงค์รวม 

1. ชุมชนและสังคม มีความเป็นระเบียบ และมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

2. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม และมรีะบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
3. มูลค่าการค้าการลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
4. ประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่นไดร้ับการสืบสานเพื่อไม่ให้สญูหายไป 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 
6. ผลผลิตดา้นการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 
๒.   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
       ๒.๑  วิสัยทัศน ์
 วิสัยทัศน์ (VISION) ในการการพัฒนาท้องถิ่น 
 

“เศรษฐกิจดี  สิ่งแวดล้อมดี  สังคมดี  มีความปลอดภัย  การคมนาคมสะดวก” 
 พันธกิจ (MISSION) 
 ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชนมีภูมิคุม้กันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

๒.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.  จัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 

 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง 
 ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและยกระดับกระบวนการผลติให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดบัสากล 
 ๖.  ส่งเสริมการศึกษา  ให้แก่ประชาชนและชุมชน  ต้องพัฒนาประชาชนและชุมชน ให้สามารถก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน 

๗.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปะ  วฒันธรรม  จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
๘.  พัฒนาการบริหารจดัการและบริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก  รวดเร็ว  และเกิดความพึงพอใจ 

         โดยยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  
   ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :   การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :   การเสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :    การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีการเสรมิสร้างภูมิคุม้กัน   
                      ทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

เป้าประสงค์  
๑. ประชาชนมสีุขภาพ  และคุณภาพชีวิตที่ดี    
๒. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์ เยาวชน เด็ก ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผูป้่วยเอดส์ และ ผูด้้อยโอกาส            
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๔. การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย   และการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน   



 
          3๐ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑.  ประชาชนมีสุขภาพที่ดไีด้รับการบริการสาธารณะสุขท่ัวถึง ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 
๒.  ประชาชนได้รับการจ้ดการสวสัดิการสังคม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๓.  ร้อยละของจ านวนคดีที่ลดลง  ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐ 
๔.  ร้อยละของครัวเรือนท่ีได  ้รับผลกระทบภัยพิบัตไิด้รบัการ
ช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ   

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

กลยุทธ์  
๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุม้กันทางสังคม ที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  
     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

 ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหเ์ยาวชน เด็ก ผูสู้งอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส            
 ๓)  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ     
 ๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย   และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
                และทรัพย์สินของประชาชน     
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
เป้าประสงค ์
 ๑)  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น   
 ๒)  การพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได ้  
 ๓)  การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการด าเนินงานตามแนวเกษตรอินทรีย์    

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
๑.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนจากการจัดเก็บ 
จปฐ.ข้อมูลพื้นฐาน 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๒. ร้อยละของกลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓. จ านวนเพิ่มขึ้นของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

กลยุทธ์  ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น   
 ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้   
 ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการด าเนินงานตาม แนวเกษตรอินทรีย์    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
         เป้าประสงค ์
 ๑)  การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน    
 ๒)  เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลขา่วสารให้กับประชาชน    
 ๓)  ด้านสุขภาพเด็กนักเรียน    
 ๔)  การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น   
 ๕)  ด้านกีฬา และนันทนาการ   

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
๑.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๒.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น  ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 
๓.  จ านวนกิจกรรม/โครงการ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔.  จ านวนกิจกรรม/โครงการ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๕.  ร้อยละของประชาชนในต าบลที่เพ่ิมขึ้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
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   กลยุทธ์    

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน    
  ๒)  เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลขา่วสารให้กับประชาชน    
  ๓)  ส่งเสรมิสุขภาพเด็กนักเรียน    
  ๔)  ส่งเสรมิการศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม  จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น   
  ๕)  ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านกฬีา และนันทนาการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
    เป้าประสงค ์

๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  บล็อคคลัเวิรท์ 
 ๒)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ระบบประปา  ถังเก็บน้ า  แหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
 ๓)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง  ท่อระบายน้ า  ทางระบายน้ า  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อการเกษตร 

๔)  การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ   
 ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑.  ร้อยละของถนนท่ีเพิ่มขี้น ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๒.  ร้อยละของถนนท่ีได้รับการปรบัปรุง  ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๓.  ร้อยละครัวเรือนที่มไีฟฟ้าใช้ทั่วถึง ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔.  ร้อยละครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๕. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการ   
    ส่งเสริมให้มีการจัดท าผังเมืองในชุมชน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 กลยุทธ์  
๑)  การก่อสร้าง/ ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน  บล็อคคลัเวิรท์ 

 ๒)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม  ระบบประปา  ถังเก็บน้ า  แหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
 ๓)  การก่อสร้าง / ปรับปรุง  ท่อระบายน้ า  ทางระบายน้ า  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อการเกษตร 

๔)  การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ   
 ๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    
 เป้าประสงค ์

๑)  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานภารรัฐลดปัญหาการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบ   

 ๒)  เพื่อให้ประชาชนมีความพึ่งพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
๑.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อ 
     การรับบริการ 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 30 

๒.  ร้อยละของของประชาชนท่ีเพิ่มขึ้นในการเข้าร่วม 
     กิจกรรมของท้องถิ่น  

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 50 

  กลยุทธ์ 
๑)  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการสร้างระบบบริหารจัดการที่ด ีท่ีมีประสิทธิภาพ   

 ๒)  การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนและการเพิ่มโอกาสในการมสี่วนร่วมของ 
                 ประชาชนในด้านการเมืองและการบริหาร    
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ยุทธศาสตร์ที่  ๖    การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 เป้าประสงค ์
๑)  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    

 ๒)  การจัดการระบบน้ าเสีย  การบ าบัดและจัดการขยะ   
 ๓)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
 ๔)   ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค    

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
๑.  จ านวนกิจกรรม/โครงการ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชน หน่วยงานราชการและ
เอกชนในเขตต าบลที่มีการบรหิารจัดการขยะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด  

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 7๐ 

๓. จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 
๔.  จ านวนของแหล่งน้ าท่ีไดร้ับการพัฒนา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  กลยุทธ์ 
๑)  ปรับปรุงและพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว    

 ๒)  การจัดการระบบน้ าเสยี  การบ าบัดและจัดการขยะ   
 ๓)   ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม               
 ๔)   ปรับปรุงและพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค   
  
 

๒ .๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือนร้อน   และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูพัฒนาการจัดการบริการสาธารณะหรือโครงสร้าง
พื้นฐาน   ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ    อันเป็นรากฐานส าคัญ ต่อ
การพัฒนาคน   พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงเป็นการพัฒนาที่ยั่ งยืน   ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ  
สภาพแวดล้อมต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ   รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และ
ความพึงพอใจของประชาชน  ที่มีต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง    จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์      การ
พัฒนาไว้    ดังนี้ 
 ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

๒.  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.  จัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ๔.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง 
 ๕.  ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพและยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกบัระดับสากล 
 ๖.  ส่งเสริมการศึกษา  ให้แก่ประชาชนและชุมชน  ต้องพัฒนาประชาชนและชุมชน ให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

๗.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘.  พัฒนาการบริหารจัดการและบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และเกิดความพึงพอใจ   โดยยึดหลัก 
     บริหารจัดการแบบธรรมาภบิาล 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
              จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ   ๒๐  ปี   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น   เพ่ือ
เตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม    โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ  ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ    รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวิเคราะห์ กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ปัจจัย และสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องใน
ระยะต่อไป    จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  คือ   ถนน  แหล่งน้ า  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์และการสื่อสาร
โทรคมนาคมอ่ืนๆ  ให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานการจัดระเบียบในหมู่บ้าน และการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน        
ตลอดจนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ เหมาะสมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีความ
ยั่งยืนต่อไป ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้หลัก   SWOT analysis   และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา   
โดยใช้วิธีการ Rating Soales มีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ   ปริมาณปัญหา   ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับ
ประโยชน์ ความร้ายแรง     และความเร่งด่วน  โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  การระบายน้ าเหตุร าคาญ  
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน  กลุ่มอาชีพ ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามล าดับโดยมี
เป้าหมายวัตถุประสงค์ต้องการให้   “สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ”     ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนา        ในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้วิเคราะห์ศักยภาพ    เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา และโอกาสการพัฒนาในอนาคต  
โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT Analysis   ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

          แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

      ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด 

      ยุทธศาสตร์ อปท. 
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 ๑.  จุดแข็ง ( S : Strensth) 
 ๑. ประชาชนมีคุณภาพ และมสีว่นร่วมในกระบวนการพัฒนาทอ้งถ่ิน  ทั้งในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ดา้นเศรษฐกิจ        
ด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม  ด้านการศึกษาฯ   ดา้นการเมืองการบริหาร  และด้านการท่องเที่ยวฯ 
 ๒. มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งในต าบล อาทิ กลุ่มตีมีด กลุ่มท าขนม กลุ่มเพาะเห็ด ฯลฯ โดยเฉพาะ“กลุ่มตีมีด”  เป็น
ผลติภัณฑ ์ที่มีคุณภาพและมชีื่อเสียงระดบัจงัหวดัได้รับรางวัลรองชนะเลศิ   อนัดบั   ๒   หมู่บา้นตน้แบบ  OTOP    จังหวัดศรสีะเกษ   ปี ๒๕๔๘ 
 ๓. มีแหล่งท่องเที่ยว  “วัดพระธาตุเรืองรอง”  ที่มีชื่อเสียงเปน็ทีรู่้จักอย่างแพร่หลายระดับประเทศ  ซึ่งมีบุคคลส าคัญ 
ระดับประเทศแวะมาเที่ยวชมบอ่ย ๆ 
 ๔. มีอิสระในการบริหารงานตามความต้องการของประชาชน 
 ๕. มีเส้นทางสญัจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มาก 
 ๖. ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากร 
 ๗.  ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มปีัญหาในดา้นการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
 ๘. องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแกไ้ข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๙.  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับสว่นราชการในพืน้ที่ 
 ๑๐.ประชาชนในพืน้ทีส่่วนใหญม่ีคุณภาพชีวิตทีด่ีไม่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
 

๒.  จุดอ่อน ( W : Weakness)  
 ๑. งบประมาณในการบริหารงานในต าบลมีจ ากัด  
        ๒. ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในต าบล 
          ๓. กลุ่มอาชีพไม่มีวัสดุในการผลิตสินค้า  ต้องหาซื้อจากนอกต าบล 
 ๔. บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการในต าบลเช่นด้านสาธารณสุข 
          ๕. สภาพภูมิทัศน์ตามเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยว “วัดพระธาตุเรืองรอง” ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร  

๖.  อุปกรณ์เคร่ืองมือ เครื่องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และ ฐานข้อมูลยงัไม่
เพียงพอกับการพัฒนา 
           ๗. ขาดระบบการจัดการด้านผังเมืองในชุมชน  การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร โดยมีบางชุมชนทีไ่ด้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดฝูน 
           ๘. อาชีพเสริมรองรับในชมุชนไม่ทัว่ถึง  คือ  เมื่อหมดชว่งฤดูการท านาแลว้  ประชาชนบางส่วนไม่มอีาชพีเสริม ท าให้เกิดการวา่งงาน 
          ๙.  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่นยิมเข้ารับการศึกษาต่อในระดับสงูขึ้น 
        ๑๐.  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพืน้ที่  จึงน าบตุรหลานไปศึกษาต่อในเมือง 
 

 ๓. โอกาส ( O : Opportunity) 
 ๑. จังหวัดศรีสะเกษ  สามารถสนับสนุนงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นท่ีมีแผนงานโครงการตาม   
               แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  (การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น) 
 ๒.  ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) 
 ๓.  ประชาชน  องค์กร  ชุมชน   สนใจให้ความร่วมมือ ให้ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น                                  
 ๔.  การปฏิรูปการศึกษา 
 ๕.  มีทุนทางสังคมมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย  
 ๖.  พ้ืนที่ในต าบลมีที่ดินและแหล่งน้ าที่มีศักยภาพในการเกษตรกรรม 
 ๗.  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น      
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๔. ข้อจ ากัด  (T : Threat) 
            ๑. ภาวะเศรษฐกิจ 
            ๒. ปัญหาความยากจนของประชาชน 
            ๓. ปัญหาระดับการศึกษาของประชาชน 
            ๔. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕.  ระบบการสื่อสาร/การอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับระยะเวลาด าเนินการ 
            ๖.  การถ่ายโอนภารกิจ 
            ๗.  การรับรู้ข่าวสารจากองค์กร/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

  ๑) ด้านเศรษฐกิจ  ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  “ปัญหาค่าครองชีพสูง” ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
 รายจ่ายไม่สอดคล้องกับรายได้   ที่ได้รับมาขณะที่การเพ่ิมขึ้นของรายได้    ยังไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพใน 

ปัจจุบันเท่าที่ควร รวมถึงสภาพของภาคการส่งออก ที่ยังได้รับผลกระทบจนท าให้ไม่สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างมี 
          ประสิทธิภาพ อีกทั้งการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก   ที่ยังผันผวนสูง ขณะที่การส่งออกยังคงหดตัว ราคาพืชผล 
          ทางการเกษตรแม้จะ ปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ า ท าให้ไม่สามารถไปเพิ่มความเชื่อม่ันในการใช้ 
          จ่ายของผู้บริโภคได้ เหล่านี้ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่บั่นทอนความเชื่อม่ันโดยรวมของประเทศไทย แต่อย่างไร 
          ก็ตาม การฟื้นตัวของการบริโภคน่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเงื่อนไขท่ีว่าสถานการณ์ความผันผวน 
           ของเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลง และประสิทธิภาพการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
           ให้ฟ้ืนตัวเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยหลายปัจจัยที่เมื่อพิจารณาแล้วจะค่อนข้างเป็นผลดีกับเศรษฐกิจ 
          ไทยในระยะต่อไป โดยเฉพาะการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐและการท่องเที่ยวที่ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
          ประเทศไทยได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 
 

        ๒)  ด้านสังคม   ปัจจุบันสังคมไทย ก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้ง  
ส าคัญ  คือ การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ  แนวโน้มสังคมผูสู้งอายุเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ   ทั่วโลกเมื่อมีผู้สูงอายุมากข้ึนท าให้  
ปัจจัยการผลิต ทางดา้นแรงงานลดลง    รัฐบาลจ าเปน็ต้องเพิ่มงบประมาณคา่ใช้จ่ายทางดา้นสวัสดิการและ 
การรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น     เพื่อดแูลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากข้ึนท าให้การลงทนุลดลงรายได้ประชาชน  
ชาติลดลงได้  ดังนั้นการเข้าสูส่ังคม  ผู้สูงอายุ   โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไป มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 

            มากข้ึนย่อมท าให้เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมและมผีลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
 
        ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การพัฒนาที่ผ่านมาได้ระดมใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ  
          โดยเฉพาะที่ดิน  ป่าไม้ แหล่งน้ า ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมากและเป็นไปอย่าง ไม่มี  
          ประสิทธิภาพจนมีผลท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เกิดการร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว           
          รวมทั้งเร่ิมส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ของประชาชนในชนบท  ที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรเป็นหลักในการยังชีพ    
          ได้แก่  ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรที่ดิน  ทรัพยากรแหล่งน้ า เป็นต้น 
 
 
 
 





 

 

 

 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

(แบบ ผ.๐๑)  

  
 

 

 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง

และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 4 544,000 4 554,000 5 624,000 5 624,000 5 624,000 23 2,970,000
๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 180,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 19 1,300,000
๑.๓ แผนงานงบกลาง 5 8,728,400 5 8,681,200 5 9,024,400 5 9,300,000 5 9,300,000 25 45,034,000
๑.๔ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 10 725,000 10 725,000 10 725,000 10 725,000 10 725,000 50 3,625,000
๑.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 534,040 12 419,040 12 416,040 12 419,040 12 419,040 59 2,207,200

รวมทั้งสิ้น 33 10,711,440 35 10,659,240 36 11,069,440 36 11,348,040 36 11,348,040 176 55,136,200

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำง

เศรษฐกิจฐำนรำกให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 16 1,324,000 16 1,324,000 16 1,324,000 16 1,324,000 16 1,324,000 80 6,620,000
๒.๒ แผนงานเกษตร 8 370,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000 44 1,970,000

รวมทั้งสิ้น 24 1,694,000 25 1,724,000 25 1,724,000 25 1,724,000 25 1,724,000 124 8,590,000

๓๗

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหญำ้ปลอ้ง   อ ำเภอเมอืงศรีสะเกษ   จังหวดัศรีสะเกษ

ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

ยทุธศำสตร์

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

แบบ ผ. ๐๑ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ยุทธศำสตร์ที่  ๓ : กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

ศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

3.๑ แผนงานการศึกษา 22 3,271,912 32 3,497,697 31 3,449,181 31 3,548,372 31 3,547,692 147 17,314,854
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 509,000 16 428,000 16 469,000 16 469,000 15 439,000 78 2,314,000
๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 8 580,300 13 1,177,800 13 1,265,000 9 705,000 8 645,000 51 4,373,100
๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 12 1,141,500 11 788,000 11 788,000 11 788,000 11 788,000 56 4,293,500

รวมทั้งสิ้น 57 5,502,712 72 5,891,497 71 5,971,181 67 5,510,372 65 5,419,692 332 28,295,454

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

๔.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 119 70,274,500 122 71,266,800 135 76,464,700 131 75,764,700 131 75,764,700 638 369,535,400
4.2 แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา 7 8,616,300 9 10,200,000 9 10,200,000 9 10,200,000 9 10,200,000 43 49,416,300
ถังเก็บน ้า แหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริโภค

รวมทั้งสิ้น 126 78,890,800 131 81,466,800 144 86,664,700 140 85,964,700 140 85,964,700 681 418,951,700๓๘

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหญำ้ปลอ้ง   อ ำเภอเมอืงศรีสะเกษ   จังหวดัศรีสะเกษ

ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ. ๐๑ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ที่  ๕ : กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง

กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 630,000 7 930,000 9 1,090,000 9 1,090,000 9 1,090,000 41 4,830,000
5.2 แผนงานงบกลาง 3 199,592 2 222,520 3 291,434 3 291,434 3 291,434 14 1,296,414
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 124,000 12 124,000 11 104,000 11 104,000 11 104,000 57 560,000

รวมทั้งสิ้น 22 953,592 21 1,276,520 23 1,485,434 23 1,485,434 23 1,485,434 112 6,686,414

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ที่  ๖ : กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

6.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 6,280,000 10 6,320,000 11 6,360,000 10 6,330,000 10 6,330,000 50 31,620,000
๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,430,000 5 1,430,000 5 1,430,000 5 1,430,000 5 1,430,000 25 7,150,000
๖.๓ แผนงานการเกษตร 8 935,000 10 10,020,000 11 1,115,000 11 1,115,000 11 1,115,000 51 14,300,000
๖.๔ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน ้า 5 20,500,000 5 20,500,000 5 20,500,000 5 20,500,000 5 20,500,000 25 102,500,000
     เพื่ออปุโภค-บริโภค

รวมทั้งสิ้น 27 29,145,000 30 38,270,000 32 29,405,000 31 29,375,000 31 29,375,000 151 155,570,000
รวมทั้งหมด 289 126,897,544 314 139,288,057 331 136,319,755 322 135,407,546 320 135,316,866 1,576 673,229,768๓๙

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหญำ้ปลอ้ง   อ ำเภอเมอืงศรีสะเกษ   จังหวดัศรีสะเกษ

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

รวม ๕ ปี

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

(แบบ ผ.๐๒)  

๒ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง

และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 4 544,000 4 554,000 5 624,000 5 624,000 5 624,000 23 2,970,000
๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 180,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 19 1,300,000
๑.๓ แผนงานงบกลาง 5 8,728,400 5 8,681,200 5 9,024,400 5 9,300,000 5 9,300,000 25 45,034,000
๑.๔ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 10 725,000 10 725,000 10 725,000 10 725,000 10 725,000 50 3,625,000
๑.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 534,040 12 419,040 12 416,040 12 419,040 12 419,040 59 2,207,200

รวมทั้งสิ้น 33 10,711,440 35 10,659,240 36 11,069,440 36 11,348,040 36 11,348,040 176 55,136,200

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำง

เศรษฐกิจฐำนรำกให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 16 1,324,000 16 1,324,000 16 1,324,000 16 1,324,000 16 1,324,000 80 6,620,000
๒.๒ แผนงานเกษตร 8 370,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000 44 1,970,000

รวมทั้งสิ้น 24 1,694,000 25 1,724,000 25 1,724,000 25 1,724,000 25 1,724,000 124 8,590,000

๓๗

ยทุธศำสตร์

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหญำ้ปลอ้ง   อ ำเภอเมอืงศรีสะเกษ   จังหวดัศรีสะเกษ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

แบบ ผ. ๐๑ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ยุทธศำสตร์ที่  ๓ : กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

ศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

3.๑ แผนงานการศึกษา 22 3,271,912 32 3,497,697 31 3,449,181 31 3,548,372 31 3,547,692 147 17,314,854
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 509,000 16 428,000 16 469,000 16 469,000 15 439,000 78 2,314,000
๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 8 580,300 13 1,177,800 13 1,265,000 9 705,000 8 645,000 51 4,373,100
๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 12 1,141,500 11 788,000 11 788,000 11 788,000 11 788,000 56 4,293,500

รวมทั้งสิ้น 57 5,502,712 72 5,891,497 71 5,971,181 67 5,510,372 65 5,419,692 332 28,295,454

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

๔.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 119 70,274,500 122 71,266,800 135 76,464,700 131 75,764,700 131 75,764,700 638 369,535,400
4.2 แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา 7 8,616,300 9 10,200,000 9 10,200,000 9 10,200,000 9 10,200,000 43 49,416,300
ถังเก็บน ้า แหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริโภค

รวมทั้งสิ้น 126 78,890,800 131 81,466,800 144 86,664,700 140 85,964,700 140 85,964,700 681 418,951,700๓๘

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหญำ้ปลอ้ง   อ ำเภอเมอืงศรีสะเกษ   จังหวดัศรีสะเกษ

ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑

แบบ ผ. ๐๑ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ที่  ๕ : กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง

กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 630,000 7 930,000 9 1,090,000 9 1,090,000 9 1,090,000 41 4,830,000
5.2 แผนงานงบกลาง 3 199,592 2 222,520 3 291,434 3 291,434 3 291,434 14 1,296,414
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 124,000 12 124,000 11 104,000 11 104,000 11 104,000 57 560,000

รวมทั้งสิ้น 22 953,592 21 1,276,520 23 1,485,434 23 1,485,434 23 1,485,434 112 6,686,414

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ที่  ๖ : กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

6.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 6,280,000 10 6,320,000 11 6,360,000 10 6,330,000 10 6,330,000 50 31,620,000
๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,430,000 5 1,430,000 5 1,430,000 5 1,430,000 5 1,430,000 25 7,150,000
๖.๓ แผนงานการเกษตร 8 935,000 10 10,020,000 11 1,115,000 11 1,115,000 11 1,115,000 51 14,300,000
๖.๔ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน ้า 5 20,500,000 5 20,500,000 5 20,500,000 5 20,500,000 5 20,500,000 25 102,500,000
     เพื่ออปุโภค-บริโภค

รวมทั้งสิ้น 27 29,145,000 30 38,270,000 32 29,405,000 31 29,375,000 31 29,375,000 151 155,570,000
รวมทั้งหมด 289 126,897,544 314 139,288,057 331 136,319,755 322 135,407,546 320 135,316,866 1,576 673,229,768๓๙

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหญำ้ปลอ้ง   อ ำเภอเมอืงศรีสะเกษ   จังหวดัศรีสะเกษ

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ. ๐๑ 



ก. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันทำงสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันทำงสังคมและคุณภำพชีวิต
              ยุทธศำสตร์ที่   1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
     ๑.๑   แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑ สนับสนุนการด้าเนินงานพัฒนาสาธารณสุข   - เพื่อเปน็ คชจ.ส้าหรับการพฒันา   - จดัสรรเป็นค่าด้าเนิน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน   -พฒันาศักยภาพด้าน รพ.สต.สร้างเรือง/

มูลฐานในเขตอบต.หญา้ปล้อง(หมู่ 1-8)  สาธารณสุขมูลฐานในเขต งานของอสม.(หมู ่1-8) สามารถ สาธารณสุข อสม.
อบต.หญ้าปล้อง เข้าถึงบริการด้าน   -แก้ไขปญัหา

สาธารณสุขมากขึ น สาธารณสุข
ในเร่ืองต่างๆ
  -การจดับริการสุขภาพ

เบื องต้นในศูนยส์าธารณสุข

มูลฐานชุมชน(ศสมช.)

๒  โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า  - เป็นค่าใชจ้า่ยส้าหรับการโครงการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส้าหรับการด้าเนนิ 50,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - สุนัข แมว  - สุนัข แมว ส้านักงานปลัด/

ภายใต้โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย รณรงค์และป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าฯ การโครงการรณรงค์และ  ได้รับการ  ได้รับการฉีด
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ ในพื นที่ต้าบลหญา้ปล้อง เช่น ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ,  ฉดีวคัซีนทั่วถึง วคัซีนทั่วถึง
พลเอกหญิง พลเรืองเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง ค่าวัคซีน, อปุกรณ์ในการฉีด, ในพื นที่ต้าบลหญ้าปล้อง เชน่ 

สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ ค่าส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และ ค่าวคัซีนอปุกรณ์ในการฉดี ,
เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ขึ นทะเบียนสัตว์หมู่ที่ ๑-๘ และ ค่าส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตวแ์ละ

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเปน็ ขึ นทะเบียนสัตว์ หมู่ที่ ๑-๘ 
วรขัตติยราชนารี  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ้าเป็น

๔๐

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕)

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันทำงสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันทำงสังคมและคุณภำพชีวิต
              ยุทธศำสตร์ที่   1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี 
     ๑.๑   แผนงำนสำธำรณสุข (ต่อ)

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๓ โครงการ (อุดหนุน รพ.สต.สร้างเรือง)   - เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ  - ประชาชนในพื นที่ จ้านวน   -  ประชาชนในพื นทีต้่าบล

ด้าเนินตามโครงการ ต้าบลหญ้าปล้อง หมู่ 1-8  กิจกรรม หญา้ปล้องมีสุขภาพ
   - โครงการเบาหวาน/ความดันโลหติสูง ต. หญ้าปล้อง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร่างกายแข็งแรง
   - โครงการตรวจคัดกรองความเส่ียง  - ครู, ผู้ปกครอง, นักเรียน, 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
จากสารเคมีก้าจัดศัตรูพชื เด็กปฐมวยั
   - โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก  7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
เด็กแรกเกิดถึง  5 ปี
   - โครงการทนัตสุขภาพในเด็ก 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
นักเรีนประถมศึกษา
   - โครงการทันตสุขภาพในหญงิมีครรภ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
  - โครงการตรวจคัดกรองวณัโรค 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
   - โครงการตรวจพยาธลิดมะเร็งท่อน ้าดีมะเร็งตับ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
  - โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000
 - โครงการรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
และควบคุมไข้เลือดออก

๔๑

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



              ยุทธศำสตร์ที่   1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
     ๑.๑   แผนงำนสำธำรณสุข (ต่อ)

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๔ โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข   - เพือ่สนับสนุนให้ชุมชน/หมูบ่้าน  - ประชาชนในพื นที่ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ้านวน   -  ประชาชนในพื นทีต้่าบล ส้านักงานปลัด/

 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ แหง่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต้าบลหญ้าปล้อง หมู่ 1-8  กิจกรรม หญา้ปล้องมีสุขภาพ คณะกรรมการหมู่บา้น

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   - เพื่อปอ้งกันและส่งเสริม ต. หญ้าปล้อง ร่างกายแข็งแรง
(อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่ ๑) สุขภาพประชาชนในพื นที่
 - โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน ต้าบลหญ้าปล้องใหม้ี
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สุขภาพอนามัยที่ดี
(อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่ ๒)

 - โครงการอบรมหมอหมูบ่้านในพระราชประสงค์

(อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ ๓)

 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นวังไฮ หมู่ที่ ๔)

 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านเอก หมูท่ี่ ๕)

 - โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ

(อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ ๖)

 - โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชมุชน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ

(อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านโนนแย้ หมูท่ี ่๗)

 - โครงการอบรมหมอหมูบ่้านในพระราชประสงค์

(อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนส้านัก หมู่ที่ ๘)

๔๒

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันทำงสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันทำงสังคมและคุณภำพชีวิต
        ยุทธศำสตร์ที่   1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี 
     ๑.๑   แผนงำนสำธำรณสุข (ต่อ)

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๕ โครงการบริหารจัดการกองทุนและพฒันาระบบ   - เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการ   - คณะกรรมการ ที่ปรึกษา  -  - 70,000 70,000 70,000 1 แหง่  - กองทุนและพัฒนาระบบ ส้านกังานปลัด/

บริหารจดัการกองทนุหลักประกนัสุขภาพ กองทุนและพัฒนาระบบบริหาร คณะอนกุรรมการ บริหารจดัการกองทุน กองทนุและพัฒนาระบบ

อบต.หญ้าปล้อง จดัการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ  คณะท้างานกองทนุ หลักประกันสุขภาพ บริหารจัดการกองทุน

อบตหญ้าปล้อง บุคคลภายนอกซ่ึงเขา้ร่วมประชมุฯ อบต.หญ้าปล้อง หลักประกนัสุขภาพ

และเจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้าง อบต.หญ้าปล้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับการแต่งตั งใหป้ฏบิติัหน้าที่

เกี่ยวกับการด้าเนินงานและ

บริหารจัดการกองทนุฯ

ที่เข้าร่วมประชุม

รวม 544,000 554,000 624,000 624,000 624,000  -  -  - 

๔๓

งบประมาณ

5  โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิตที่ดี
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
              ยุทธศำสตร์ที่  1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
 ๑.๒   แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑ โครงการสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส   - เพื่อสงเคราะหก์ารยังชีพ   -จดัซื ออาหาร,เคร่ืองนุ่งห่ม, 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้ด้อย  - ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และ ส้านักงานปลัด
และผู้ยากไร้ หมู่ที่ 1-8  อบต. หญ้าปล้อง ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และยากจน ยารักษาโรค และอื่นๆ ที่จ้าเป็น หมู่ที่ 1 -8 โอกาสและผู้ยากไร ยากจนในเขตพื นที่ อบต.

ได้รับความช่วยเหลืออย่างทัว่ถึง

๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ  - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ   - เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ได้รับ   - เพือ่ชว่ยเหลือผู้ประสบ ส้านักงานปลัด
 สาธารณภยักรณีฉุกเฉิน สาธารณภยักรณ๊ฉุกเฉิน กรณีฉุกเฉินในเขต อบต. หญ้าปล้อง การช่วยเหลือ สาธารณภยักรณีฉุกเฉิน

ใหไ้ด้รับความช่วยเหลือ

๓ โครงการจัดตั งชมรมผู้สูงอายุ  - เพื่อจดัตั งชมรมผู้สูงอายุในเขต อบต.หญ้าปล้อง  - ผู้สูงอายุในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน  - ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ส้านักงานปลัด

 - ส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ อบต.หญ้าปล้อง ผู้เข้าร่วมชมรม

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ หมู่ที่ 1-8  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ได้รับ   - เพื่อช่วยเหลือ ส้านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบลหญ้าปล้อง ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต้าบล ต้าบลหญ้าปล้อง การช่วยเหลือ ผู้ประชาชนผู้ประสบ

หญ้าปล้องในด้านสาธารณภยัด้านการ สาธารณภยัในพื นที่

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีิต ด้านการ ต้าบลหญ้าปล้อง

ปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อและ

เปน็ค่าใช้จา่ยในการด้าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลหญ้าปล้อง

รวม 180,000 280,000 280,000 280,000 280,000  -  -  - 

๔๔

4  โครงการ

งบประมาณ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ
แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิตที่ดี
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
              ยุทธศำสตร์ที่  1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
   ๑.๓   แผนงำนงบกลำง
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑ เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อการยังชีพ   - ใหค้วามช่วยเหลือผู้สูงอายุ 5,432,400 5,785,200 6,224,400 6,500,000 6,500,000 จ้านวน  - ผู้สูงอายุในเขต อบต. ส้านักงานปลัด

(เดิม 701 คน ตั งเพิ่ม 98 คน) ใหก้บัคนชราในพื นที่ต้าบล  (682  คน) (737 คน) (799 คน) ผู้สูงอายุ ได้รับความช่วยเหลือ

(อบต.จ้านวน 799 คน/เดือน/ป)ี หญ้าปล้อง อย่างทั่วถึง

2 เบี ยยังชีพคนพกิาร   - เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะห์   - ให้ความชว่ยเหลือคนพิการ 2,496,000 2,496,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวนคนพิการ  - คนพิการในเขต อบต. ส้านักงานปลัด
(เดิม 225  คน  ตั งเพิ่ม 25 คน) เพื่อการยังชีพใหก้บัคนพกิาร   ในเขต อบต.(อบต.จ้านวน ๒๖๐ คน) ๒5๐ คน ได้รับความช่วยเหลือ

(อบต.จา้นวน  ๒5๐  คน/๘๐๐ /เดือน/ป)ี ในพื นที่ต้าบลหญ้าปล้อง อย่างทั่วถึง

3 เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์   - เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะห์   - ใหค้วามช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ้านวนผู้ปว่ย  - ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต. ส้านักงานปลัด
(เดิม ๑2  คน ตั งเพิ่ม 3 คน)    เพื่อการยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์   ในเขต อบต.(อบต.จ้านวน ๑๕ คน) เอสด์ ๑๕  คน ได้รับความช่วยเหลือ
(อบต.จ้านวน   ๑๕  คน /๕๐๐/เดือน/ป)ี ในพื นที่ต้าบลหญ้าปล้อง อย่างทั่วถึง

๔๕

งบประมาณ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ
แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิตที่ดี
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
              ยุทธศำสตร์ที่  1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
   ๑.๓   แผนงำนงบกลำง(ต่อ)
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๔ เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ   -  เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุน  - ประชาชนในพื นที่ต้าบล 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชน   -  ประชาชนในพื นทีต้่าบล ส้านักงานปลัด
 อบต.หญ้าปล้อง หลักประกันสุขภาพอบต. หญ้าปล้อง(หมู่ 1-8)  สามารถ หญา้ปล้องมีสุขภาพ

หญ้าปล้องไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  เช่น (กลุ่มแม่และเด็ก, เข้าถึงบริการด้าน ร่างกายแข็งแรง
๔๐ ของค่าบริการสาธารณสุข กลุ่มผู้สูงอาย,ุกลุ่มผู้พกิาร สาธารณสุขมากขึ น

ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
สุขภาพแหง่ชาติ ที่มีความเส่ียงและผู้ป่วย

เรื อรังที่อยู่ในเขตพื นที่

๕ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรม เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในกรณีฉุกเฉิน     - หมู่ที่  1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนผู้ได้  - ประชาชนที่ประสบภยั ส้านักงานปลัด

ชาติใน ต้าบลหญ้าปล้อง  ฯลฯ มีสาธารณภยัเกิดขึ น หรือบรรเทา  ต. หญ้าปล้อง รับการชว่ยเหลือ ทางธรรมชาติได้รับการ

(เงินส้ารองจ่าย) ความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม ช่วยเหลือเบื องต้น
เท่านั นหรือในกิจการที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ล่วงหนา้  เช่น
กรณีการเกิดสารธารณภัยต่างๆ   

ภัยแล้ง , ภัยหนาว, วาตภัย  

อัคคีภัย, อุทกภัย, โรคติดต่อ ฯลฯ 

 เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพื นที่ต้าบลหญ้าปล้อง

รวม 8,728,400 8,681,200 9,024,400 9,300,000 9,300,000  -  -  - 

๔๖

๕  โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิตที่ดี
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
              ยุทธศำสตร์ที่   1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
  ๑.๔    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา   - เพื่อแกไ้ขปญัหายาเสพติด   - เด็กและ เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม โรงเรียน/สถานศึกษา ส้านักงานปลัด

ยาเสพติดในโรงเรียน/ สถานศึกษา ในโรงเรียน/สถานศึกษา ในสถานศึกษาในพื นที่ กิจกรรม ในพื นที่ต้าบลหญ้าปล้อง

ในพื นที่ต้าบลหญ้าปล้อง  ไม่ใหเ้ข้าไปเกี่ยวข้อง ต้าบลหญ้าปล้อง ไมยุ่ง่เกีย่วยาเสพติด

กับยาเสพติด
2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา  - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ   - เด็กและเยาวชน หมู ่1-8 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จ้านวนเด็กและ  - เด็กและเยาวชนมีความรู้ ส้านักงานปลัด

ยาเสพติดในพื นที่ต้าบลหญ้าปล้อง เข้าใจเกีย่วกับโทษของยาเสพติด   ต.หญ้าปล้อง  เยาวชนทีเ่ขา้ร่วม ความเข้าใจเกีย่วกับโทษ

และได้รู้ถึงแนวทางปอ้งกัน โครงการ ของยาเสพติดการป้องกนั

และแก้ไขปญัหายาเสพติด

๓ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  - เพื่อใหป้ระชาชน จัดกิจกรรม/โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน  - ได้จัดท้ากจิกรม/โครงการ ส้านักงานปลัด
ทกุหมู่เหล่าได้น้อมระลึก ให้ผู้บริหารสมาชิกสภา กิจกรรม/
ในพระมหากรุณาธคุิณ  พนกังานและประชาชน โครงการ
และแสดงความจงรักภกัดี ร่วมกันส้านึกใน

พระมหากรุณาธคุิณฯ

๔๗

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิตที่ดี
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
              ยุทธศำสตร์ที่   1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี 
  ๑.๔    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๔ โครงการปรองดองสมานฉันท์  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ     - หมู่ที่  1 - 8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้า  - เพือ่สร้างความสุข

ส้านักงานปลัด

สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ด้าเนินโครงการปรองดอง  ต. หญ้าปล้อง ร่วมอบรม อย่างยัง่ยืนแก่ประชาชน

หมู่  1 - 8  ต. หญ้าปล้อง สมานฉันท์ ต้าบลหญ้าปล้อง
 - เพื่อสร้างความสุข
อย่างยั่งยืนแก่ประชาชน

๕ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ    - หมู่ที่  1-8  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน  - ส่งเสริมคุณธรรม ส้านักงานปลัด

และจิตอาสา พฒันาวดั ชุมชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต. หญ้าปล้อง กิจกรรม จริยธรรมและจติอาสา

และจิตอาสาพฒันาวัด ชุมชน พัฒนาวดัชุมชนเพือ่สร้าง

ปลูกฝังสร้างจติส้านึก

ที่ดีและมีจิตสาธารณะ

ต่อชมุชนและสังคม

๔๘

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิตที่ดี
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
              ยุทธศำสตร์ที่   1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี (ต่อ)
  ๑.๔    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๖ โครงการจัดหาเคร่ืองกรองน ้าด่ืมให้กับ    - เพื่อให้มีน ้าสะอาดไวเ้พื่อ    - หมู่ที่  1 - 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนเคร่ือง    - เพือ่ให้มีน ้าสะอาดไว้ ส้านักงานปลัด

หมูบ่้าน   หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญ้าปล้อง บริโภค  ต. หญ้าปล้อง กรองน ้า เพื่อบริโภค

๗ จัดลานเต้นแอโรบกิประจ้าหมู่บา้น   - เพื่อประชาชนในเขต    - หมู่ที่  1 - 8  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้เต้น  - มีสถานทีอ่อกก้าลังกาย

ส้านักงานปลัด

หมู่ที่  1 - 8   ต. หญ้าปล้อง  อบต. มีสุขภาพร่างกาย ต. หญ้าปล้อง แอโรบกิ  - ส่งเสริมการออกก้าลัง

แข็งแรง กาย
  - มีสถานที่ออกก้าลังกาย
 - ส่งเสริมการออก
ก้าลังกาย

๘ โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน   - เพื่อประชาชนในเขต  อบต.    - หมู่ที่  1 - 8  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนผู้มาใช้   - มีสถานที่ออกก้าลังกาย กองช่าง

หมู่  ๑-๘  ต. หญ้าปล้อง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต. หญ้าปล้อง สนามกีฬา  - ส่งเสริมการออกก้าลังกาย

  - มีสถานที่ออกก้าลังกาย

 - ส่งเสริมการออกก้าลังกาย

๔๙

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิตที่ดี
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
              ยุทธศำสตร์ที่   1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
  ๑.๔    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๙ โครงการสวนสุขภาพพร้อมอปุกรณ์   - เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อน    - หมู่ที่  1-8  ต. หญ้าปล้อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน   - ประชาชนมีสุขภาพ ส้านักงานปลัด

ออกก้าลังกายกลางแจ้งประจ้าหมูบ่้าน ใจและสถานทีอ่อกก้าลังกาย ประชาชนที่ ร่างกายแข็งแรง

หมู่ที่  1-8   ต. หญ้าปล้อง ประจ้าหมู่บา้น เข้ามาใช้บริการ  - มีสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ

๑๐ โครงการพฒันาดูแลผู้สูงอายุ   -  เพือ่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,พกิาร    - หมู่ที่  1-8  ต. หญ้าปล้อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้า   -  ผู้สูงอายุ ,พิการ  มีสุขภาพ ส้านักงานปลัด

และคนพกิาร   หมู่ที่ 1-8  ร่วมโครงการ ร่างกายแข็งแรง
 ต. หญ้าปล้อง

รวม 725,000 725,000 725,000 725,000 725,000  -  -  - 

๕๐

๑๐  โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
              ยุทธศำสตร์ที่  1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
   ๑.๕   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  - เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  - ตั งจุดตรวจและบริการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนผู้ได้  - ลดอุบติัเหตุทางถนน ส้านักงานปลัด

ช่วงเทศกาลปใีหม่และสงกรานต์ ทางถนนในช่วงเทศกาล อปพร.  แยกบ้านวังไฮ   รับอุบติัเหตุ ในชว่งเทศกาลต่างๆ

ปใีหม่และช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาลฯ

สงกรานต์ในพื นที่

ต้าบลหญ้าปล้อง

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  - เพือ่พัฒนาศักยภาพ อปพร.   -ฝึกอบรมสมาชิก อปพร . 200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. ส้านักงานปลัด

และเพิม่ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ในสังกดัมีประสิทธภิาพ ในสังกัดมีประสิทธภิาพ

ของ อปพร.ในสังกดัใหม้ีประสิทธิภาพ

๓ สนับสนุนการด้าเนินงานของศูนย์  - เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงาน   - จัดหาวสัดุอุปกรณ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนวสัดุ  - ท้าใหส้มาชิก อปพร. ส้านักงานปลัด

อปพร. ประจ้าต้าบลหญ้าปล้อง ของศูนย ์อปพร. ประจ้าต้าบล  แก่ สมาชิก อปพร. ครุภณัฑ์ มีอุปกรณ์พร้อมส้าหรับ

ต้าบลหญ้าปล้องใหพ้ร้อม การปฏบิติัหน้าที่
ส้าหรับการปฏิบัติหน้าที่

๕๑

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
              ยุทธศำสตร์ที่  1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
   ๑.๕   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (ต่อ)
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๔ โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร   - เพิ่มพนูทกัษะความรู้ สมาชิก อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้เข้า  - บุคลากรมีความรู้ด้าน ส้านักงานปลัด

อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน ด้านกฎหมาย วนิัยจราจร ต้าบลหญ้าปล้อง อบรม กฎหมายวนิยัจราจร

(ด้านผู้ช่วยจราจร)   - เพื่อลดความสูญเสีย  -  ลดอบุัติเหตุทางถนน

ต่อชีวติทรัพย์สินของ
ประชาชนเจากอุบติัเหตุ
ทางถนน และภยัด้านอื่นๆ

๕ โครงการฝึกปฏิบัติการแผนป้องกันภัย  - เพื่อฝึกปฏบิติัการแผนปอ้งกนัภยั สมาชกิ อบต. พนักงานส่วนต้าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้า  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส้านักงานปลัด

พบิติัในต้าบล ทางธรรมชาติ ซ้อมแผนดับเพลิง ลูกจ้าง อปพร. และ อบรม มีความรู้ความเข้าใจในการ

  - ซ้อมแผนดับเพลิง และชว่ยเหลือ อพยพผู้ประสบภัย ประชาชนทั่วไป เผชิญเหตุในชุมชน

  - แผนการอพยพผู้ประสบภยั

๖ โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุส่ือสาร   - เพื่อเตรียมความพร้อม สมาชิก อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้เข้า  - มคีวามพร้อมในการ ส้านักงานปลัด

ในการติดต่อส่ือสารในกลุ่ม ต้าบลหญ้าปล้อง อบรม ปฏบิติังาน
 อปพร.และหน่วยงานอื่นๆ

๕๒

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
              ยุทธศำสตร์ที่  1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
   ๑.๕   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (ต่อ)
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๗ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล   - เพิ่มพูนทกัษะด้านการปฐมพยาบาล สมาชิก อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้เข้า  - พัฒนาบคุลากรใหม้ีความ ส้านักงานปลัด

เบื องต้น แก่ อปพร.   - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั ต้าบลหญ้าปล้อง อบรม พร้อมในการชว่ยเหลือ

ประชาชน

๘ โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บา้น  - เพื่อพฒันาศักยภาพ   -  คณะกรรมการหมู่บา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้า  - มีความสงบเรียบร้อย ส้านักงานปลัด

ความเข้มแข็งในการรักษา   หมู่ที่ 1 - 8 อบรม ประชาชนปลอดภยัในชีวติ

ความสงบเรียบร้อยและ  ต. หญ้าปล้อง และทรัพย์สิน
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

๙ โครงการก่อสร้างปอ้มยาม  - เพื่อพฒันาศักยภาพ     - หมู่ที่  1 - 8 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวน  - มีความสงบเรียบร้อย กองช่าง
ทางเข้า - ออกหมู่บา้น ความเข้มแข็งในการรักษา  ต. หญ้าปล้อง ปอ้มยาม ประชาชนปลอดภยัในชีวติ

หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญ้าปล้อง ความสงบเรียบร้อยและ และทรัพย์สิน
รักษาความปลอดภยั
หมู่บา้น

๕๓

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่ ๒  กำรเสริมสร้ำงภูมคุ้ิมกันทำงสงัคมและคุณภำพชวีิต
            ยุทธศำสตร์ที่  1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรเสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี
   ๑.๕   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (ต่อ)
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

(ผลผลติของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 256๕(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๐ โครงการจัดท้าปา้ยซอย / ปา้ยคุ้ม  - เพื่อพฒันาศักยภาพ     - หมู่ที่  1 - 8 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวน  -  ใหห้มูบ่้านสวยงาม กองช่าง

ปา้ยค้าขวัญหมู่บา้น / ปา้ยบา้นเลขที่ หมู่บา้น  ต. หญ้าปล้อง หมู่บา้น เปน็ระเบยีบ
และโครงการก่อสร้างรั วในหมู่บา้น
หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญ้าปล้อง

๑๑ โครงการด้าเนนิการแสดงแนวเขต  -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย   - อดุหนนุส้านกังาน  - 45,000 45,000 45,000 45,000 จ้านวนพื นที่   - เพื่อรู้แนวเขต ส้านกังานปลัด/

ที่สาธารณประโยชน์ ในการรางวัดที่ดิน ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์ ส้านักงานที่ดิน

หมู่ที่ 6,7,8 สาธารณประโยชน์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒ โครงการอดุหนนุส้านกังานที่ดิน  -เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการรางวดัที่ดิน   - อดุหนนุส้านกังาน 44,040 44,040 44,040 44,040 44,040 จ้านวนพื นที่ปา่   - เพื่อรู้แนวเขตป่า ส้านกังานปลัด/

จังหวัดศรีสะเกษ สาธารณประโยชน์แปลง "โนนปา่ยาง" ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ ส้านักงานที่ดิน

ซ่ึงอยูใ่นเขตพื นที่ อบต.หญ้าปล้อง จ้านวนเนื อที่ จังหวัดศรีสะเกษ
ประมาณ 690 ไร่
 59 ตารางวา

รวม 534,040 419,040 416,040 419,040 419,040  -  -  - 

๕๔

๑๒  โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 





































          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

1 โครงการจัดตัง้ตลาดชมุชนในการ  - เพือ่รองรับผลผลติทีผ่ลติ   -สถานทีจ่ าหนา่ยสนิคา้ทางการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ประกอบการ   - มสีถานที่จ าหนา่ย ส านักงานปลัด

จ าหนา่ยสนิคา้ทีผ่ลติในต.หญา้ปลอ้ง เพือ่จ าหนา่ยผลผลติในต าบล เกษตรและสินคา้ทีผ่ลิตในต าบล สนิคา้กลุ่มตา่งๆ และ

หมูท่ี ่ 1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง    -สถานทีจ่ าหนา่ยสนิคา้ หมูท่ี ่1 - 8    ต. หญา้ปลอ้ง สินคา้ ทางการเกษตร

ประจ าต าบลหญา้ปลอ้ง  แตล่ะหมูบ่า้น

2 โครงการฝึกอบรมดา้นอาชพี ตา่งๆ   - เพือ่ใหม้รีายไดเ้สริมในครอบครัว    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้   - สร้างงานสร้างรายได้ ส านักงานปลัด/

เชน่ชา่งยนต์,ชา่งเสริมสวย,เพาะเหด็,   - สง่เสริมกลุม่อาชพี ร่วมโครงการ ใหป้ระชาชนในพื้นที่ พัฒนาชมุชน

ตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปฯลฯ  หมูท่ี่ 1 - 8 ใหเ้ขม้แขง็   /เกษตร

ต.หญา้ปลอ้ง

๕๕

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕)
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง  อ ำเภอเมอืง  จังหวดัศรสีะกษ
แบบ ผ.๐๒ 



          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท)2562(บาท)2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

3 จัดการฝึกอบรมใหค้วามรู้    - เพือ่สง่เสริมใหป้ระชาชน    -  หมูท่ี ่1 - 8  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้    - ประชาชนมคีวามรู้ ส านักงานปลัด/

แกเ่กษตรกรในการด าเนนิงาน ด าเนนิงานตามแนวปรัชญา  ต. หญา้ปลอ้ง ร่วมโครงการ ความเขา้ใจด าเนนิงาน   เกษตรฯ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  เศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวปรัชญา

หมูท่ี ่ 1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง เศรษฐกจิพอเพยีง

4 โครงการฝึกอบรมอาชพีใหก้บั   - เพือ่ใหผู้้ดอ้ยโอกาสและ    -  หมูท่ี ่1 - 8  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนและ  - ประชาชนมรีายได้ ส านักงานปลัด

ผู้ดอ้ยโอกาสและประชาชนทัว่ไป ประชาชนทัว่ไป มคีวามรู้ ทักษะ  ต. หญา้ปลอ้ง ผู้ดอ้ยโอกาส     เพิม่ขึ้น

ดา้นอาชพี ตลอดจนสร้างโอกาส มอีาชพีมรีายได้

ทางเลอืกในการประกอบอาชพี เพิม่ขึ้น

ใหก้บัผู้ดอ้ยโอกาสและ

ประชาชนทัว่ไป

5 โครงการสง่เสริมอาชพีแบบ   - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย    -  หมูท่ี ่1 - 8   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  - ประชาชนมรีายได้ ส านักงานปลัด/

เศรษฐกจิพอเพยีง ตามโครงการสง่เสริมอาชพี ต. หญา้ปลอ้ง มอีาชพีมรีายได้     เพิม่ขึ้น พัฒนาชมุชน

ตามแนวพระราชด าริฯ แบบเศรษฐกจิพอเพยีง เพิม่ขึ้น  - สร้างงานใหป้ระชาชน

ตามแนวพระราชด าริฯ

๕๖

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

แบบ ผ.๐๒ 



          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

6 โครงการแกไ้ขปัญหา   - เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน    -   ครัวเรือนทีต่กเกณฑ ์จปฐ. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครัวเรือน   - ครัวเรือนตกเกณฑ์ ส านักงานปลัด

ความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ ์จปฐ. ขอ้ 23  ต. หญา้ปลอ้ง ทีต่กเกณฑ ์จปฐ. มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึ้น

 จปฐ. ขอ้ 23

๗ โครงการสง่เสริมสนับสนุนกลุ่มอาชพี    - เพือ่สนบัสนนุกลุม่อาชพีใน   - มวีสัดุอุปกรณ์ในการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนกลุม่  - กลุม่อาชพีด าเนินงาน ส านักงานปลัด/

กลุ่มตีเหล็ก, กลุ่มตีมีด, กลุ่มทอผ้า, พื้นทีใ่หเ้ขม้แขง็ ประกอบอาชพีในกลุม่ในเขตอบต. อาชพี อย่างมปีระสทิธภิาพ พัฒนาชมุชน

กลุม่จักสาน,กลุม่ท าขนม,กลุม่โรงสชีุมชน,    -  เพือ่เพิม่รายไดใ้หก้ลุม่อาชี   - มเีงนิทุนในการบริหาร ทัง้  8 หมู่

กลุ่มแมบ่า้น,กลุ่มสตรี, กลุ่มเกษตรกร และกลุม่เกษตรกร จัดการในกลุม่   - เพิม่รายไดก้ับกลุม่

 เชน่ กลุม่ปลกูหอม, กลุม่ปลกูกระเทยีม, อาชพีและกลุม่เกษตรกร

กลุ่มปลูกพริก หมูท่ี่ 1 - 8 ต.หญา้ปล้อง

๘ โครงการจัดตัง้กลุม่สหกรณ์ร้านคา้   - เพือ่สนับสนุนการจัดตัง้   - ใหก้ารสนับสนุนการจัดตัง้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกลุม่  - ประชาชนในเขต  ส านักงานปลัด

ในชุมชน  หมูท่ี ่1 - 8 ต. หญา้ปล้อง กลุม่สหกรณ์ร้านคา้ในชมุชน กลุม่สหกรณ์ในชมุชน สหกรณ์ร้านคา้ อบต.มีการรวมกลุ่ม

หมูท่ี ่ 1- 8 สหกรณ์อย่างเขม้แข็ง

๕๗

วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

แบบ ผ.๐๒ 



          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท)2562(บาท)2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๙ โครงการศกึษาดงูานของกลุ่มอาชพี   - เพื่อไปดูงานกลุ่มอาชพีที่ประ    -  หมูท่ี ่1 - 8   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สง่เสริมกลุม่อาชพี ส านักงานปลัด

ในเขต อบต. หญา้ปลอ้ง สบความส าเร็จกลับมาใชใ้นกลุ่ม ต. หญา้ปลอ้ง กจิกรรม ใหเ้ขม้แขง็

หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง   - ส่งเสริมกลุม่อาชพีใหเ้ขม้แขง็

๑๐ โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์   - มบีรรจุภณัฑท์ีส่วยงามและ   - กลุม่อาชพีใน อบต. หญา้ปลอ้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนกลุม่อาชีพ   - สง่เสริมกลุม่อาชพี ส านักงานปลัด

กลุม่ตมีดี,  กลุม่ตัดเย็บเสื้อผ้า 3 กลุม่ เพิม่มาตรฐานสนิคา้ ใหเ้ขม้แขง็

กลุม่แปรรูปขนม

๑๑ โครงการสง่เสริมและสนับสนุน   - เพือ่สนับสนุนกลุม่อาชพี   -กลุม่เย็บเสื้อผ้า บา้นเอก หมู ่5 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนกลุม่อาชีพ   - สง่เสริมกลุม่อาชพี ส านักงานปลัด

การพัฒนากลุ่มอาชพีเย็บผ้า  3  กลุ่ม ในพื้นทีใ่หเ้ขม้แขง็   -กลุม่เย็บเสื้อผ้าหญา้ปลอ้งหมู่ 1,2 ใหเ้ขม้แขง็

กลุ่มละ 15,000 บาท  x  3 กลุ่ม   -กลุ่มเย็บเสื้อผ้าหญา้ปล้องหมู ่2   

๕๘

โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้ แบบ ผ.๐๒ 



          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๑๒ โครงการวสิาหกจิชมุชน   - เพือ่สง่เสริมใหชุ้มชนประกอบ  - รวมกลุ่มชุมชน หมู่ที่ 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกลุม่อาชีพ   - ชมุชนในอบต.  ส านักงานปลัด/

การตามแบบวสิาหกจิชมุชน  เพือ่ประกอบการตาม สามารถพึ่งตนเองได้  /  เกษตรฯ

พึง่ตนเองได้ แบบวสิาหกจิชมุชน ตามแบบวิสาหกจิชุมชน

๑๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนา  - เพือ่เพิม่ประสทธภิาพกลุม่    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - มกีลุม่ทีเ่ขม้แขง็ ส านักงานปลัด

ประสทิธภิาพกลุม่สตรีและ สตรีและกลุม่อาชพี โครงการ / กลุม่แมบ่า้น 

กลุม่อาชพีในเขตพื้นที่ ต.หญา้ปลอ้ง / กลุม่อาชพี

๑๔ โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพ   - เพือ่ใหส้มาชกิกองทุน   - กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสตรีที่เขา้   - กองทุนเขม้แขง็ ส านักงานปลัด

สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ต. หญา้ปลอ้ง ร่วมโครงการ   - สร้างงานใหป้ระชาชน

ต.หญา้ปลอ้ง เขม้แขง็มรีายไดเ้สริม

ในครอบครัว

๕๙

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

แบบ ผ.๐๒ 



          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๑๕ โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใขจ้า่ยตามโครงการ     - บา้นโนนแย้ หมูท่ี่  ๗  ต. หญา้ปลอ้ง 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 ร้อยละของ   - ประชาชนเกดิการพัฒนา  ส านักงานปลัด

ทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญา ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม ตนเองพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

เศรษฐกจิพอเพยีงโดยการนอ้มน า โครงการ   -เกดิแหลง่เรียนรู้ในการศึกษา

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของในหลวง ดูงาน/ชมุชนอืน่ได้

รัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใชใ้นชวีติ

สง่เสริมการท างานในเชงิบูรณาการร่วมกนั

พัฒนาสมาชกิในชุมชนให้มอีงคค์วามรู้

ดา้นเศรษฐกจิพอเพียงสามารถน าไปใชใ้นชวีติ

ประจ าวันได ้และเพือ่เปน็การเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนีนาถ

และสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

มหาวชริาลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

๑๖ โครงการสร้างความย่ังยืนหมูบ่า้น   - เพือ่สง่เสริมใหค้รัวเรือน     - บา้นหญา้ปลอ้ง หมู่ที่  ๒  ต. หญา้ปลอ้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนหมูบ่า้น   - มจี านวนหมูบ่า้น ส านักงานปลัด/

เศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ  หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง

ตน้แบบพึง่พาตัวเองได้

รวม 1,324,000 1,324,000 1,324,000 1,324,000 1,324,000  -  -  - 

๖๐

๑๖  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

แบบ ผ.๐๒ 



            ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

   ๒.๒   แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการปลูกผักไร้ดนิ   - เพือ่สง่เสริมและถา่ยทอด    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ประชาชนมสีุขภาพทีด่ี
ส านักงานปลัด/

ปลอดสารพษิ เทคโนโลยีดา้นการเกษตร โครงการ พึง่พาตนเองได้ เกษตรฯ

ใหป้ระชาชน ไดม้คีวามรู้

เกีย่วกบัการมผัีก

ปลอดสารพษิไวบ้ริโภค

2 โครงการไถกลบตอซงัขา้ว   - เพือ่สง่เสริมใหช้มุชนใช้    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - เพื่อสง่เสริมใหช้มุชนใช้ ส านักงานปลัด/

ภายในพื้นทีห่มูท่ี ่ 1 - 8 ประโยชนจ์ากตอซงัขา้ว โครงการ ประโยชนจ์ากตอซังขา้ว พฒันาที่ดนิจังหวัด

ต าบลหญา้ปลอ้ง   - บ ารุงดนิ   - บ ารุงดนิ

๖๑

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ท่ี โครงการ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้ แบบ ผ.๐๒ 



            ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

   ๒.๒   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

3 โครงการปรับปรุงบ ารุงดนิ  - เพือ่ปรับปรุง/บ ารุงดนิใหม้ี    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ท าใหด้ินในเขต อบต. ส านักงานปลัด/

ใหม้คีณุภาพ ปลูกพชืตระกลูถัว่ คุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการ มคีุณภาพ  และสามารถ เกษตรฯ

ในนาขา้ว  หมูท่ี ่1 - 8  การเพาะปลูก เพาะปลูก  ผลติผลไดด้ขีึ้น

ต.หญา้ปลอ้ง

4 โครงการอนุรักษพ์ันธกุรรมพชื   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใขจ้า่ย    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - เพื่อรักษาและอนุรักษ์
ส านักงานปลัด

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ตามโครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช โครงการ พนัธุกรรมพชืในทอ้งถิ่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ใหค้งอยู่สบืไป

สยามบรมราชกมุารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุารี 

เพือ่รักษาและอนุรักษ์

พันธกุรรมพชืในทอ้งถิน่

ใหค้งอยู่สบืไป

๖๒

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

แบบ ผ.๐๒ 



            ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

   ๒.๒   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

5 โครงการปลอ่ยพันธุป์ลาลงสูแ่มน่้ า   - เพื่อเพิ่มพันธป์ลาในหนองน้ า    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มแีหลง่อาหารตาม  - มแีหลง่อาหาร ส านักงานปลัด/

สาธารณะ เป็นแหลง่อาหารของชมุชน ธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามธรรมชาติ เกษตรฯ

6 โครงการฝึกอบรมการท าเกษตรทฤษฏใีหม่   - เพื่อฝึกอบรมการท าเกษตร    -  หมูท่ี ่1 - 8   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรทีเ่ขา้   -เกษตรกรสามารถน า ส านักงานปลัด/

ทฤษฎใีหม ่ใหก้บัเกษตรกร ต. หญา้ปลอ้ง ร่วมโครงการ ความรู้มาประยุกต์ได้ เกษตรฯ

  - เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถ ในการท าเกษตรทฤฎใีหม่

น าความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎใีหม่ ไดอ้ย่างย่ังยืน

สร้างรายไดใ้หค้รอบครัว

๗ โครงการสง่เสริมการผลติเมล็ดพันธุข์า้ว   - เพือ่สง่เสริมใหชุ้มชนมเีมลด็พันธุ์    -  หมูท่ี ่1 - 8   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเกษตรกรทีเ่ขา้   - เกษตรกรมเีมลด็พันธุ์
ส านักงานปลัด/

คณุภาพดสีูช่มุชน ขา้วคุณภาพด ีส าหรับเพาะปลูก ต. หญา้ปลอ้ง ร่วมโครงการ ขา้วคุณภาพดไีวเ้พาะปลูก เกษตรฯ

อย่างเพยีงพอ

๖๓

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

แบบ ผ.๐๒ 



            ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

   ๒.๒   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๘ โครงการสง่เสริมการจัดกรศัตรูพชืชุมชน   - เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้    -  หมูท่ี ่1 - 8   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - เกษตรกรมคีวามรู้ ส านักงานปลัด/

เร่ืองการจัดการศัตรูพชืแบบ ต. หญา้ปลอ้ง กจิกรรม จัดการศัตรูพชืแบบ เกษตรฯ

ผสมผสานใหแ้กเ่กษตรกร ผสมผสาน

  - เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถ   - เกษตรกรสามารถ

ผลติเชื้อจุลนิทรีย์สามารถใช้ ผลติเชื้อจุลนิทรีย์

ในการปอ้งกนัก าจัดศัตรูพชื ในชมุชนดว้ยตนเอง

 ในชมุชนดว้ยตนเอง  ไดอ้ย่างย่ังยืน

 - เพือ่ใหเ้กษตรกรและชมุชน

สามารถจัดการศัตรูพชื

ไดด้ว้ยตนเองอย่างย่ังยืน

๖๔

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

แบบ ผ.๐๒ 



            ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

   ๒.๒   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๙ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย    -  ประชาชน เด็ก เยาวชน  - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้   -มีหมู่บ้านต้นแบบ ส านักงานปลัด/

 การท าเกษตรอนิทรีย์หมู่บา้นตน้แบบ ตามโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ต าบลหญา้ปล้อง หมู่ที่ 1-8  ร่วมโครงการ การท าเกษตรอนิทรีย์ เกษตรฯ

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การท าเกษตรอนิทรีย์ ตามหลักปรัชญา

หมู่บา้นตน้แบบตามหลักปรัชญา เศรษฐกจิพอเพยีง

เศรษฐกจิพอเพยีง   -ประชาชน เด็ก เยาวชน

 - เพือ่สง่เสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้ มคีวามรู้สามารถน าไปใช้

เร่ืองเกษตรอนิทรีย์สามารถน าไปใช้ ด ารงชวีิตไดต้ามหลัก

ในการด ารงชวีติได้ แนวทางปรัชญา

 - เพือ่ลดการใชส้ารเคมี เศรษฐกจิพอเพยีง

ทีไ่มถ่กูตอ้งตามหลักวชิาการ

รวม 370,000 400,000 400,000 400,000 400,000  -  -  - 

๖๕

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๙  โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

1 คา่จัดการเรียนการสอน(รายหัว)   - เพื่อเสริมสร้างความรู้   - ศนูย์ฯ 3 ศนูย์ 154,700 163,200 149,600 163,200 163,200 คุณภาพการศึกษา   - เด็กเล็กไดรั้บการ กองการศกึษาฯ

และเพิม่ประสทิธภิาพ มสีื่อการเรียนการสอน ดขีึ้น พฒันาตามวัยและ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในดา้นพัฒนาการ เพยีงพอกบัการ เตม็ศกัยภาพ

ของเดก็ปฐมวัย พัฒนาการทัง้ ๔ ดา้น

2 โครงการสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย  - สง่เสริมกจิกรรมเด็ก   - ศพด.บา้นเอก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   -เด็กปฐมวัยมคีวามพร้อม กองการศกึษาฯ

3 ศนูย์ ปฐมวัยในการท ากจิกรรม   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ไดม้าตรฐาน ดา้นพัฒนาการกอ่นเขา้ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ร่วมกนัเปน็หมู่คณะ  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง เรียนในระดับทีสู่งขึ้น

3 โครงการอบรมซอ้มแผนความปลอดภยั   - เพือ่ซอ้มแผนความปลอดภัย   - ศพด.บา้นเอก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เขา้   - เด็กปฐมวัย ครู แมค่รัว กองการศกึษาฯ

เดก็ปฐมวัย  ใหก้บัเด็กปฐมวัย ครู แมค่รัว   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ร่วมกจิกรรม เจา้หนา้ที่ มคีวามรู้ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เจา้หนา้ที ่ทัง้  3 ศูนย์     - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง เกี่ยวกบัอัคคภียั

ใหม้คีวามรู้เกีย่วกบัอัคคภียั

๖๖

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

4 โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้   - เพื่อศกึษาเรียนรู้นอก   - ศพด.บา้นเอก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเดก็ที่   - ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กองการศกึษาฯ

นอกสถานศกึษา สถานศกึษา   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ เขา้ร่วมกจิกรรม ปฐมวัย / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  - ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง   - เสริมสร้างพัฒนาทุกดา้น

5 โครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาติ    - เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ    - เด็ก/นักเรียนในพื้นที่ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   -เด็กไดรั้บการสง่เสริม กองการศกึษาฯ

 วันเด็กแหง่ชาติ เพื่อตระหนักถงึ ต าบลหญา้ปลอ้ง โครงการ พัฒนาการเรียนรู้เกดิความ โรงเรียนในเขต

ความส าคญัของ สนกุสนานตระหนกั / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดก็นกัเรียน และเยาวชน ในบทบาทหนา้ที่ของตนเอง

6 โครงการวันแมแ่หง่ชาต ิ    - เพื่อสง่เสริมใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก   - ศพด.บา้นเอก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ผู้ปกครองกับเด็กเกิด
กองการศกึษาฯ/

ถงึความรัก ความกตัญญู   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ เขา้ร่วมกจิกรรม ความรักความผูกพันธก์ัน โรงเรียนในเขต

 - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7 โครงการสง่เสริมใหค้วามรู้การเลี้ยงดู  - เพือ่เป็นการสง่เสริมใหเ้ด็ก   -ผู้ปกครองเดก็ปฐมวัยทัง้ ๓ ศนูย์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้ปกครองเดก็   -ระบบการบริหาร กองการศกึษาฯ/

และพัฒนาเด็กปฐมวัย แกผู้่ปกครอง ไดพ้ัฒนาอย่างเตม็ ที่เขา้ร่วมกจิกรรม และการจัดการศกึษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศกัยภาพ ของอบต.เปน็รูปธรรมขึ้น

๖๗

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

8 โครงการฝึกอบรมดา้นภาษาอังกฤษ  - เพือ่สง่เสริมความรู้    - หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญา้ปลอ้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้บริหาร/  - เดก็ เยาวชน และ กองการศกึษาฯ

และภาษาอาเซยีนเพื่อการสือ่สาร ดา้นภาษา E และภาษา สมาชกิ อบต./ ผู้สนใจมคีวามรู้ทกัษะดา้น

ใหก้บัเดก็เยาวชน หมูท่ี่ 1 - 8 อาเซยีน ใหเ้ดก็ เยาวชน พนักงานสว่นต าบล/ ภาษา E และภาษาอาเซยีน

ต.หญา้ปลอ้ง และผู้สนใจ-รองรับ พนกังานจ้าง  - เตรียมความพร้อม

ตลาดอาเซยีน เขา้สู่ (AEC)

9 โครงการสง่เสริมพฒันาคณุภาพการจัด  - เพือ่สง่เสริมพัฒนาคุณภาพการจัด   - ศพด.บา้นเอก 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนบคุลากร   -เด็กปฐมวัยมคีวามพร้อม กองการศกึษาฯ/

การศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานและ การศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ด้านพัฒนาการก่อนเขา้สู่  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 -คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาครูผู้ดแูลเดก็และ  - เพื่อส่งเสริมบุคลากรของศูนย์  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง โรงเรียนอนบุาล

ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   -บคุลากรของศนูย์มคีวามรู้

๑๐ ค่าอาหารเสริม (นม)   - เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม(นม)   - โรงเรียนในเขต บริการอบต. ๓ แห่ง 820,312 787,737 755,161 820,312 820,312 จ้านวนเด็กได้รับ    - เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ/

 - โรงเรียน ใหแ้ก่ ศพด.ของอบต.หญ้าปล้อง และเด็กเล็ก,   - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ๓ ศูนย์ สารอาหาร แข็งแรง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและประถมศึกษา /ร.ร.ในเขตบริการ

ปีที่ ๑-๖ ส้าหรับโรงเรียน ๓ โรงเรียน

ซ่ึงสกัด(สพฐ.)

๖๘

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

11 คา่อาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   - เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยเกี่ยวกับอาหารกลางวัน   - ศพด.บา้นเอก 465,900 520,400 481,200 481,200 481,200 เดก็มร่ีางกาย    - เดก็มร่ีางกายกองการศกึษาฯ/

ให้แก ่ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 3 ศนูย์   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ เจริญเตบิโตตามวัย เจริญเตบิโตตามวัยศนูย์พฒันาเดก็เลก็

  - ศพด.บา้นหญา้ปล้อง

๑๒ โครงการย้ิมสดใสหนนูอ้ยฟันดี   - เพือ่สร้างสุขนิสัยและฝึกทักษะ   - ศพด.บา้นเอก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เดก็มสีขุภาพ   -เด็กมสีุขนิสัยและทักษะ กองการศกึษาฯ/

การดูแลความสะอาดชอ่งปาก   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ชอ่งปากที่ดี การดูแลความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ใหแ้กเ่ดก็  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง ชอ่งปาก

๑๓ โครงการ   "สง่เสริมสขุภาพเดก็และ   -เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและ   -ตรวจสขุภาพประจ าป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเดก็และเยาวชน    - เด็กและเยาวชนในเขต กองการศกึษาฯ/

เยาวชนชาวต าบลหญา้ปลอ้ง เยาวชนในพื้นที่ ร.ร.ในเขตและศนูย์พัฒนา ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ต.หญา้ปลอ้งมสีุขภาพ  3 ศูนย์ ฯ/ร.ร.ในเขต

สขุภาพดทีั่วหนา้" เดก็เลก็ ๓ ศนูย์ ที่ดทีกุคน

๑๔ โครงการควบคมุและปอ้งกนัการ   - เพือ่หค้วามรู้ใหว้ัยรุ่น  - เยาวชนหมูท่ี ่1 - 8 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้   - เยาวชนมคีวามรู้ดา้นเพศศกึษา กองการศกึษาฯ

ตั้งครรภไ์มพ่งึประสงคใ์นวัยรุ่น มเีพศสัมพันธุ์กอ่นวัยอันควร ต. หญา้ปลอ้ง ร่วมกจิกรรม  - รู้จักเอาตัวรอดหลีกเลี่ยง

หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญา้ปลอ้ง    - เพือ่ให้ความรู้ดา้นเพศศกึษา ตอ่สถานการณ์

แบบบรูณาการ ที่ลอ่แหลม 

๖๙

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๕ โครงการแนวทางการปอ้งกนั   - เพือ่ซอ้มแผนความปลอดภัย   - ศพด.บา้นเอก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้   - เด็กปฐมวัย ครู แมค่รัว กองการศกึษาฯ/

เด็กจมน้ าในเด็กปฐมวยั ในศูนย์พัฒนา ใหก้บัเดก็ปฐมวัย ทัง้  3 ศนูย์     - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ร่วมกจิกรรม เจา้หนา้ที่ มคีวามรู้เกี่ยวกบั  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กเล็ก  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ใหม้คีวามรู้เกี่ยวกับแหลง่น้ าเสี่ยง  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง แหลง่น้ าเสี่ยงและวธิกีาร

และวิธกีารชว่ยเดก็จมน้ า ชว่ยเด็กปฐมวยัเมือ่จมน้ า

๑๖ โครงการเสริมสร้างภมูคิุ้มกนั   - เพือ่พัฒนาความรู้ความเขา้ใจ   - ผู้ปกครอง ๓ ศนูย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ปกครอง   - ผู้ปกครองมคีวามรู้ กองการศกึษาฯ/

ยาเสพตดิในเดก็ปฐมวัย ในการดูแลเด็กปฐมวัยกับ   - ศพด.บา้นเอก เดก็ปฐมวัย ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ผู้ปกครองส าหรับเสริมสร้าง   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ดแูลและเสริมสร้างพื้นฐาน

พื้นฐานภูมคิุม้กันยาเสพตดิ  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง ภมูคิุม้กนัยาเสพตดิ

ในเดก็ปฐมวัย ในเดก็ปฐมวัย

๑๗ โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ดา้นการ    - เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ   - ศพด.บา้นเอก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเดก็ที่   -เด็กไดรั้บการสง่เสริม กองการศกึษาฯ/

จดัการขยะในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สง่เสริมการเรียนรู้ดา้นการ   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ เขา้ร่วมกจิกรรม การเรียนรู้ดา้นการจัดการ  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

จัดการขยะในศูนย์พฒันาเด็กเด็ก  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง ขยะในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็

๗๐

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๘ คา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ    - เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการศึกษาส าหรับ   - ศพด.บา้นเอก  - 51,980 65,540 51,980 51,980 เดก็ปฐมวัย   -เด็กปฐมวยั กองการศกึษาฯ/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอายุ 3-5 ป)ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอายุ 3-5 ปี)   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ อายุ 3-5 ปไีดรั้บ อายุ 3-5 ปไีดรั้บ  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

   - คา่หนงัสอืเรียน  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง    - คา่หนงัสอืเรียน    - คา่หนังสอืเรียน

   - คา่อุปกรณ์การเรียน    - คา่อุปกรณ์การเรียน    - คา่อุปกรณ์การเรียน

   - คา่เคร่ืองแบบนักเรียน    - คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน    - คา่เคร่ืองแบบนักเรียน

   - คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    - คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    - คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

อย่างทั่วถงึ อย่างทั่วถงึ

๑๙ โครงการสง่เสริมสุขภาพอนามัยโรคมอื    - เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ   - ศพด.บา้นเอก  - 20,680 20,680 20,680 20,000 เฝ้าระวังและป้องกนั   -เด็กปฐมวัย,ผู้ปกครอง, กองการศกึษาฯ/

เทา้ ปาก ในเดก็ปฐมวัย สง่เสริมสุขภาพอนามยัโรคมอื ควบคมุโรคมอืเทา้ ครูผู้ดแูลเดก็, คณะกรรมการ  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทา้ ปาก ในเด็กปฐมวัย ปากในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมคีวามรู้ บา้นเอก

ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรค

มอื เทา้ปาก

๗๑

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๒๐ โครงการสง่เสริมสขุภาพและการพัฒนา    - เพือ่เป็นคา่ใขจ้า่ยโครงการ   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ปกครองและครู   -เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม กองการศกึษาฯ/

IQ-EQ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา มคีวามรู้ในการ สขุภาพและพัฒนา  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

IQ-EQ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความฉลาดทาง IQ-EQ บา้นโนนหลอ่-โนนแย้

เชาว์ปญัญา IQ 

และความฉลาด

ทางอารมณ์ EQ

๒๑ โครงการหนูนอ้ยย้ิมสดใสใสใ่จสุขภาพฟนั    - เพือ่กระตุน้ให้เดก็รักการแปรงฟัน   - ศพด.บา้นหญา้ปล้อง  - 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กปฐมวัยรักการ   -เพื่อสร้างสุขนิสัย กองการศกึษาฯ/

   - เพื่อใหเ้ด็กมสีุขภาพฟันที่ดี แปรงฟันและ และฝึกทักษะการดแูล  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ความแข็งแรงคงทน มสีุขภาพฟันที่ดี ความสะอาดฟัน บา้นหญา้ปลอ้ง

   - เพื่อใหเ้ด็กเหน็ความส าคญัของ มคีวามแข็งแรง ใหแ้กเ่ดก็ปฐมวยั

การแปรงพัน

   - เพื่อลดปัญหาเร่ืองสุขภาพ

ของเดก็ปฐมวัย

๗๒

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๒๒ โครงส่งเสริมสุขภาพ   - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม   - โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง - 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพทีดี่   - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศกึษาฯ/

(อุดหนุน) โครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง

๒๓ โครงการสนับสนุนการออกก้าลังกาย   - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม   - โรงเรียนบ้านโนนแย้ - 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพทีดี่   - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศกึษาฯ/

แก่เด็กวยัเรียนและเยาวชน โครงการสนับสนุนการออกกา้ลังกาย ทั งในโรงเรียนและในชมุชน  โรงเรียนบา้นโนนแย้

ทั งในโรงเรียนและในชุมชน แกเ่ด็กวัยเรียนและเยาวชน

(อุดหนุน) ทั งในโรงเรียนและในชุมชน

๒๔ โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย   - เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม   - โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง - 19,680 19,680 19,680 19,680 เด็กนักเรียนมีสุขภาพทีดี่   - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศกึษาฯ/

เพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีว ี การออกกา้ลังกาย เพื่อสุขภาพ ทั งในโรงเรียนและในชมุชน
 โรงเรียนบา้นเอกสร้างเรือง

ด้วยวธิเีต้นแอโรบกิ ขยับกาย สบายชีว ีด้วยวธิเีต้นแอโรบิก

๗๓

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๒๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   - โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   - โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง - 10,320 10,320 10,320 10,320 เด็กนักเรียนมีสุขภาพทีดี่   - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศกึษาฯ/

แก่เด็กวยัเรียนและเยาวชน ทั งในโรงเรียน แก่เด็กวยัเรียนและเยาวชน ทั งในโรงเรียนและในชมุชน
 โรงเรียนบา้นเอกสร้างเรือง

และในชุมชน ต้าบลหญ้าปล้อง ทั งในโรงเรียนและในชุมชน 

ต้าบลหญ้าปล้อง 

๒๖ โครงการ "To be number one   - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม    - นักเรียนร.ร. สิริเกศน้อมกล้า - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม   - ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ กองการศกึษาฯ/

สานต่อศาสตร์พระราชาต้านภัยยาเสพติด" โครงการ "To be number one กิจกรรม และตระหนักในพิษภยัยาเสพติด   นักเรียนร.ร. สิริเกศน้อมกล้า

สานต่อศาสตร์พระราชา   - ผู้เรียนได้แสดงออกตามความ

ต้านภยัยาเสพติด"  สามารถ ความถนัด และความสนใจ

สามารถแกป้ัญหา คิดริเร่ิม 

และสามารถสร้างเครือข่ายชมรม

To be number one

๗๔

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๒๗ อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั   - เพื่อเป็นเงินอดุหนุนส้าหรับสนับสนุน   -โรงเรียนบา้นเอกสร้างเรือง 1,244,000 1,156,000 1,120,000 1,244,000 1,244,000 เด็กมีร่างกาย   - โรงเรียนในเขตมีอาหาร กองการศึกษา/
โรงเรียน  (สพฐ.)  ในเขต เป็นค่าอาหารกลางวนั ให้แกเ่ด็กเล็ก,   - โรงเรียนบ้านโนนแย้ เจริญเติบโตตามวยั กลางวันรับประทานทุกคน โรงเรียนในเขต
(อุดหนุน) เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที ่1-6   - โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง บริการ

ส้าหรับ ๓ โรงเรียนซ่ึงสกดั(สพฐ.)

๒๘ โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ   - อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแย้ อุดหนนุโรงเรียนบา้นโนนแย้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้ร่วม   - เด็กและเยาวชนได้ศึกษา กองการศึกษา/
เยาวชน  หมู่ที่ 4, 6, 7  ต้าบลหญ้าปล้อง    - เพื่อสนับสนุนงบประมาณส้าหรับ โครงการ เรียนรู้สถานที่จริง โรงเรียน

เพือ่ศึกษาสถานทีส้่าคัญ (อุดหนุน)   ด้าเนินโครงการพฒันาการศึกษา  - สร้างความสามัคคีใน บา้นโนนแย้

ของเด็กและเยาวชน หมู่ที่  4,6,7 หมู่คณะ
ต้าบลหญ้าปล้อง เพือ่ศึกษาสถานทีส้่าคัญ

๒๙ โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ   - เพือ่ศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกเหนือ   - เด็กและเยาวชน บ้านหญ้าปล้อง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้ร่วม   - เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา/
เยาวชน หมู่ที่  1, 2  เพื่อศึกษาแหล่ง จากที่มีในทอ้งถิ่นตนเอง หมู่ 1, 2 ต.หญ้าปล้อง ที่เรียนใน โครงการ ศึกษาเรียนรู้สถานทีจ่ริง โรงเรียน
เรียนรู้นอกสถานที่  (อุดหนุน)   - เด็กและเยาวชน มีความรักและ โรงเรียนบา้นหญา้ปล้อง   - สร้างความสมัคคีในหมู่คณะ บา้นหญ้าปล้อง

หว่งแหนและบ้ารุงรักษาปชูนียสถาน  - อนุรักษ์สถานที่ส้าคัญของชาติ

๗๕

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๓๐  - โครงการเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษา   - เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้    - นักเรียนโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้ร่วม   - ผู้เรียนมี กองการศึกษา/
 (อุดหนุน) มีทกัษะและด้าเนินชีวติ บา้นเอกสร้างเรือง โครงการ ความรู้ ทกัษะ โรงเรียนบา้นเอกสร้าง

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ และด้าเนินชีวิต สร้างเรือง
พอเพยีง ตามแนวปรัชญา
  - เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

และทกัษะพื นฐานในการ   - โรงเรียนมี
ด้าเนินชีวติตามแนวทางปรัชญา แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีงฯ ที่เป็นประโยชน์

ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน

๓๑ โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม   - เพือ่พัฒนาคุณลักษณะอันพึง (อดุหนุน ร.ร.สิริเกศน้อมเกล้า) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม   - เพื่ออบรมพัฒนาคุณธรรม กองการศึกษา/
พฒันาคุณธรรมจริยธรรม ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา กิจกรรม จริยธรรมให้กบัเด็ก โรงเรียน
 (อุดหนุน) ขึ นพื นฐาน  รร.สุจริต ๕ ประการ  ครู และคณะกรรมการ สิริเกศน้อมกล้า

  - เพื่อปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ สถานศึกษา

๗๖

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๓๒  - โครงการส่งเสริมสุขภาพและ   - เพื่อแก้ไขปญัหาการ   - เด็กปฐมวยั - - 30,000 - - จ้านวน   - เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม กองการศึกษา/

แก้ไขปญัหาภาวะโภชนาการ รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลัก  ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วม บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ศพด.บา้นเอก
ในเด็กปฐมวยั โภชนาการเด็กปฐมวยั ครูผู้ดูแลเด็ก กิจกรรม   - ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่

(อุดหนุน สปสช.)   - เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อ คณะกรรมการศูนย์ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอาหาร

เม ่ผู้ปกครองและผู้ประกอบอาหาร ผู้ประกอบอาหาร  คณะกรรมการศูนย์

คณะกรรมการศูนย์ฯให้มีความรู้ ศพด.บา้นเอก มีความรู้และเทคนิค

และเทคนิคในการประกอบอาหาร ในการประกอบอาหาร

๓๓  - โครงการส่งเสริมสุขภาพ   - เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก   - เด็กปฐมวยั ผู้ปกครอง - - 30,000 - - จ้านวน   - ผู้เรียนมสุีขภาพ กองการศึกษา/

เด็กปฐมวยั ปฐมวยั ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ผู้เข้าร่วม ร่างกายที่แขง็แรง ศพด.บา้นโนนหล่อ-

(อุดหนุน สปสช.) ศพด.บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ กิจกรรม โนนแย้
๓๔  - โครงการส่งเสริมความฉลาด   - เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยัให้   - เด็กปฐมวยั ผู้ปกครอง - - 30,000 - - จ้านวน   - เด็กปฐมวยัมีพฒันาการ กองการศึกษา/

ทางปัญญาและอารมณ์ในเด็กเล็ก ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เข้าร่วม ด้านร่างกาย จิตใจ ศพด.บ้านหญ้าปล้อง

(อุดหนุน สปสช.) ทั งด้านร่างกาย จิตใจ  ผู้ประกอบอาหาร กิจกรรม  และสังคมดีขี น
อารมณ์ และสังคม ศพด.บา้นหญ้าปล้อง   - ผู้ปกครอง ครู 

  - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจ ผู้ประกอบอาหาร ได้สร้าง

ในการเลือกนิทานที่เหมาะสม ความสัมพันธภาพกบั

กับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เด็กๆ โดยใช้นิทานเปน็ส่ือกลาง

รวม 3,271,912 3,466,997 3,449,181 3,548,372 3,547,692  -  -  - 

๗๗

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

34  โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑ สง่เสริมสนับสนุนโครงการที่อา่น   - เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มลู   - จัดซื้อหนงัสอืพมิพ์/วารสาร 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 จ านวนหมูบ่้าน   - ประชาชนในพื้นที่
ส านกังานปลดั

หนังสือพิมพ์ / วารสาร ประจ าหมูบ่้าน ขา่วสารจากหนังสอืพมิพว์ารสาร ไวก้บัทีอ่า่นหนงัสอืพมิพป์ระจ า ได้รับขอ้มูลขา่วสารได้ทั่วถึง

หอ้งสมุดประชาชนประจ าหมูบ่า้น  - มสีถานที่ศกึษาหาความรู้ หมูบ่า้นหมูท่ี่ 1-8 ต.หญา้ปลอ้ง   - มสีถานทีศ่กึษาหาความรู้

๒ โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพการ   -เพือ่ปรับปรุงระบบอนิเตอร์เนต็   - ศูนย์บริการอนิเตอร์เน็ต 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศนูย์บริการ   -ท าให้ระบบอนิเตอร์เน็ต ส านกังานปลดั

บริการศูนย์อินเตอร์เน็ตประจ าต าบล ใหม้ปีระสทิธภิาพ ต าบลหญา้ปลอ้ง อนิเตอร์เนต็ ของต าบลมปีระสิทธภิาพ

และจัดหาครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ไว้   - เพือ่ประชาชนไดรั้บขอ้มูล ต าบลหญา้ปลอ้ง มากขึ้น

บริการประชาชน ขา่วสาร

๓ โครงการฝึกอบรมและใหค้วามรู้ด้าน   -เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ความ   - ตวัแทนประชาชนหมูท่ี่ 1 - 8 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  -ตวัแทนประชาชน ส านกังานปลดั

การใชค้อมพวิเตอร์และอนิเตอร์เนต็ เขา้ใจดา้นการใชค้อมพวิเตอร์  เขา้ร่วมการฝึกอบรม ประชาชนที่เขา้ ในเขตอบต. สามารถ

แกป่ระชาชน ในต าบลหญา้ปลอ้ง และอนิเตอร์เนต็ ตามโครงการ โครงการ ใชค้อมพวิเตอร์

 ศนูย์อนิเตอร์เนต็ประจ าต าบล และอนิเตอร์เน็ตได้

  สามารถถา่ยทอดได้

๗๘

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๔ โครงการกอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน,   - มศีนูย์การเรียนรู้ชมุชน   -  ต. หญา้ปลอ้ง  1  แหง่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมูบ่้าน  - เป็นที่ศกึษา ส านกังานปลดั

หอ้งสมดุชมุชน, อนิเตอร์เนต็ชมุชน ,หอ้งสมดุประจ า หาความรู้

หมู่ที่ 1 - 8  ต. หญา้ปลอ้ง อบต. หญา้ปลอ้ง ของชุมชน

  - เปน็ที่ศกึษาหา

ความรู้ของชุมชน

๕ โครงการตดิตัง้หอกระจายขา่ว /   - เพือ่รับฟังขอ้มูลขา่วสาร    - หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญา้ปลอ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่้าน   - หอกระจายขา่ว ส านกังานปลดั

 ปรับปรุง  (หมูท่ี่ 1 - 8  ต. หญา้ปล้อง) ในชุมชน ที่ไดม้าตรฐาน

๖  โครงการจัดกจิกรรมถวายพระเพลิง   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย ประชาชนในต าบลหญา้ปลอ้ง 50,000  -  -  -  - จ านวนผู้เขา้ร่วม ตามโครงการ ส านกังานปลดั

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร ตามโครงการจัดกจิกรรม กจิกรรม จัดกจิกรรม

มหาภมูพิลอดลุยเดช ถวายพระเพลงิ ถวายพระเพลงิ

พระบาทสมเดจ็ พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรา พระปรมนิทรา

มหาภมูพิลอดลุยเดช มหาภูมิพลอดุลยเดช

๗๙

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๗ โครงการศูนย์ปฏบิติัการ    - เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุน ใหแ้ก่   - อดุหนุนทีท่้าการปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอใจ   - มีศูนย์ปฏบิติัการ ส้านักงานปลัด/
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองศรีสะเกษ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ ของประชาชนที่มา ร่วมในการชว่ยเหลือ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รับบริการ ประชาชนของ
อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(อุดหนุน) อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ

๘ โครงการจัดตั งศูนย์ปฏบิติัการ    - เพือ่ใหศู้นย์ปฏบิติัการ   - มีศูนย์ปฏบิติัการ 30,000 30,000 30,000 30,000  -   - มีศูนย์ปฏบิัติการ   - มีศูนย์ปฏบิติัการ ส้านักงานปลัด/

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมในการช่วยเหลือ ร่วมในการช่วยเหลือ ร่วมในการชว่ยเหลือ อปท.ที่เป็นเจ้าภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนของ ประชาชนของ ประชาชนของ ด้าเนินการ
อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษเป็น องค์กรปกครอง องค์กรปกครอง องค์กรปกครอง
(อุดหนุนอบต.หนองไฮ) สถานทีก่ลางในระดับอ้าเภอ ส่วนทอ้งถิ่น ส่วนทอ้งถิ่น ส่วนทอ้งถิ่น

ในการด้าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ อ้าเภอเมอืงศรีสะเกษ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ

ประสานงานราชการท้องถิ่น

และพัฒนาทอ้งถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ

๙ โครงการสนับสนุนการจดังานเทศกาลประจ้าปี    - เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุน ใหแ้ก่   - อดุหนุนทีท่้าการปกครอง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวน 1 ครั ง/ปี   - เพื่อสืบสาน ส้านักงานปลัด/
ของจังหวัด(งานเทศกาลปใีหม่ส่ีเผ่าไทศรีสะเกษ ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองศรีสะเกษ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ วฒันธรรมประเพณี จังหวดัศรีสะเกษ
และงานกาชาด) (อุดหนุน) ทีว่นัส้าคัญต่าง ๆ

ของจังหวดั

๘๐

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๐ โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจดังาน   - เพื่อสนบัสนนุการจัดงานรัฐพิธต่ีางๆ    - อุดหนนุอ้าเภอเมืองศรีสะเกษ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ้านวนกิจกรรม   - ประชาชนในเขต อบต. ส้านักงานปลัด/

รัฐพธิหีรือกจิกรรมตามนโยบายรัฐบาล   - เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณี เข้าร่วมสืบสานงานรัฐพิธี
อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ

(อุดหนุน) อันดีงามไวใ้ห้คงอยูต่ลอดไป และสืบทอดประเพณีที่ดี

งามไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

๑๑ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษสุามเณร   - เพือ่อบรมคุณธรรมจริยธรรม    - หมู่ที ่1 - 8 ต. หญ้าปล้อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้เขา้ร่วม   - เพือ่อบรมคุณธรรมจริย - กองการศกึษา/

และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกยีรติ ใหก้ับเด็กและเยาวชน กิจกรรม ธรรมให้กบัเด็กและเยาวชน วัดวังไฮ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

(อุดหนุนวดับา้นวงัไฮ)

๑๒ โครงการขอรับการสนับสนุนกจิกรรม    - เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุน ใหแ้ก่   - อดุหนุนทีท่้าการปกครอง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนผู้   - มีกองทุนสนับสนุนการ ส้านักงานปลัด/

บริจาคโลหติใหก้ับเหล่ากาชาด ทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองศรีสะเกษ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ บริจาคโลหติ บริจาคโลหติ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ

จังหวดัศรีสะเกษ(อุดหนุน)   - แกไ้ขปัญหาการขาด

แคลนโลหติ

๘๑

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๓ โครงการสนับสนุนศูนยป์ฏบิัติการ   - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ   - อดุหนุนทีท่้าการปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้   - สังคมปลอดภยั ประชาชน ส านกังานปลดั/

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ้าเภอ ใหแ้ก่ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ ติดยาเสพติดลดลง มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ น รวมทั ง
อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ

(อุดหนุน) อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นภูมิคุ้มกนัทีเ่ขม้แขง็

  - สามารถสร้าง

เครือข่ายพลังแผ่นดิน

๑๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน   - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ   - อดุหนุนทีท่้าการปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้   - ศูนยอ์้านวยการปอ้งกนัและปราบ ส้านักงานปลัด/
งบประมาณการปอ้งกนั เฝ้าระวัง ใหแ้ก่ ที่ท้าการปกครอง จังหวดัศรีสะเกษ ติดยาเสพติดลดลง ปรามยาเสพติดจงัหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ
และแก้ไขปญัหายาเสพติด จังหวดัศรีสะเกษ เปน็องค์กรหลักในการ

จังหวดัศรีสะเกษ บูรณาการแผนงาน/

 (อุดหนุน ศอ.ปส.จว.ศก.) โครงการ/กิจกรรม

เพื่อขับเคล่ือน
การปอ้งกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด

๘๒

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๕ โครงการสนับสนุนศูนยป์ฏบิัติการ   - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ   - อดุหนุนทีท่้าการปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้   - สังคมปลอดภยั ประชาชน ส านกังานปลดั/

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ใหแ้ก่ที่ท้าการปกครอง อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ ติดยาเสพติดลดลง มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ น รวมทั ง
อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ

(ศป.ปส.อ.เมืองศรีสะเกษ) อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นภูมิคุ้มกนัทีเ่ขม้แขง็

(อดุหนุน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองศรีสะเกษ)   - สามารถสร้าง

เครือข่ายพลังแผ่นดิน

16 โครงการเฉลมิพระเกยีรติ   - เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ย   -อุดหนุนส านักงาน  - 9,000  -  -  - จ้านวนกิจกรรม   - เด็ก เยาวชน และ ส้านักงานวัฒนธรรม

เนื่องในโอกาสมหามงคล ในโครงการเฉลมิพระเกยีรติ วฒันธรรมจังหวดัศรีสะเกษ ประชาชนทุกหมูเ่หล่า จังหวดัศรีสะเกษ

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก เนื่องในโอกาสมหามงคล เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

ประจ าปงีบประมาณ พระราชพธิบีรมราชาภเิษก และพระมหากษัตริย์

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปงีบประมาณ มีส่วนร่วมในการรักษา

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเพณีอันดีงาม

ของท้องถิน่และ

ของชาติใหค้งอยู่สืบไป

๘๓

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๗ โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ   - เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่   - อดุหนุนทีท่้าการปกครอง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละความพึงพอใจ  - ท้าใหก้้านนั ผู้ใหญ่บา้น ส้านักงานปลัด/

ความเข้มแข็งในการรักษาความ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ ที่ได้รับบริการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นฝ่ายปกครอง อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ

สงบเรียบร้อยและรักษาความ เมืองศรีสะเกษ เพิ่มขึ น ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายรักษา

ปลอดภยัหมู่บา้น(ชรบ.) ความปลอดภยัหมู่บา้น และ

(อุดหนุน อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ) อปพร.มีความเข้าใจใน

การรักษาความปลอดภยั,

ในการรักษาความปลอดภัย

 - ท้าให้ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชวีติและทรัพยสิ์น

มากยิ่งขี น

๑๘ โครงการสภาองค์กรชุมชน   - เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่   - อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน - - 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 ครั ง/ปี  - ได้แผนพฒันาชมุชน ส้านักงานปลัด/

ต้าบลหญ้าปล้อง สภาองค์กรชุมชน ต้าบลหญ้าปล้อง 8 หมู่บา้น สภาองค์กรชุมชน
(อุดหนุน สภาองค์กรชุมชน ต้าบลหญ้าปล้อง  - ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย ต้าบลหญ้าปล้อง
ต้าบลหญ้าปล้อง) และแผนเสนอต่อองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลหญ้าปล้อง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวม 509,000 428,000 469,000 469,000 439,000  -  -  - 

๘๔

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

๑8  โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑ โครงการจา้งเหมาตดิตัง้มงุลวด  -เพื่อปอ้งกนัไมใ่หส้ตัวร้์าย   - ศพด.หญา้ปลอ้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เรียนมพีฒันาการ  -เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หส้ตัวร้์าย
กองการศกึษาฯ

อาคาร ศพด.บา้นหญา้ปลอ้งหลังใหม่  เชน่  ยุง หน ู  ง ู และคุณภาพตาม  เชน่  ยุง หนู   งู 

และตดิตั้งมงุลวดครัว และแมลงสาบ ฯลฯ มาตรฐานทีก่ าหนด และแมลงสาบ ฯลฯ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บา้นหญา้ปลอ้ง เขา้มาในศูนย์ซึง่สตัว์เหลา่นี้ลว้น เขา้มาในศูนย์ซึ่งสัตวเ์หล่านี้ล้วน

ลว้นเปน็สตัวน์ าโรค ลว้นเปน็สตัว์น าโรค

๒ โครงการปรับปรุงอา่งลา้งหนา้  -เพื่อปรับปรุงอา่งลา้งหนา้แปรงฟัน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญา้ปล้อง  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 อา่งล้างหน้าแปลงฟัน  -เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัย กองการศกึษาฯ/

แปรงฟัน ศนูย์พัฒนา ส าหรับเด็กปฐมวัย ใหไ้ดม้าตรฐาน ไดม้าตรฐาน มทีีส่ าหรับแปรงฟัน ศูนย์ ฯหญา้ปล้อง

เดก็เลก็หญา้ปลอ้ง ที่ไดม้าตรฐาน

๓ โครงการปรับปรุงภูมทิัศนศ์ูนย์พัฒนา   - เพือ่บริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   - ศพด.บา้นเอก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เดก็ปฐมวัย    - บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศกึษาฯ

เดก็เลก็  3  ศนูย์  มสีภาพแวดลอ้มร่มร่ืน   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ อยู่กับสิ่งแวดลอ้ม  มสีิ่งแวดลอ้มที่ดสี าหรับ

  - เพือ่เป็นแหลง่เรียนรู้ให้เดก็ปฐมวัย  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง ที่ดี เดก็ปฐมวัย

๘๕

งบประมาณ

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๔ โครงการมงุหลงัคาสนามเดก็เลน่  -เพื่อมงุหลดัคาสนามเดก็เลน่ กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร 125,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สนามได้  -มหีลังคาสนาม กองการศกึษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโนนหล่อ-โนนแย้ ให้กบั ศพด.บ้านโนนหลอ่-โนนแย้   - ศพด.บา้นโนนหล่อ - โนนแย้ มาตรฐาน เด็กเลน่ไดม้าตรฐาน

หมู่ที่ ๖ หมูท่ี ่ ๖  ต. หญา้ปลอ้ง

๕ โครงการกอ่สร้างโรงครัวศนูย์พัฒนาเดก็เลก็  -เพือ่กอ่สร้างโรงครัว กวา้ง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๔ เมตร 137,500 100,000 100,000 100,000 100,000  โรงครัว  -มโีรงครัว กองการศกึษาฯ

บา้นโนนหลอ่-โนนแย้ ให้กบั ศพด.บ้านโนนหลอ่-โนนแย้   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ไดม้าตรฐาน

หมูท่ี ่๖ ต. หญา้ปลอ้ง

๖ โครงการปรับปรุงศนูย์พัฒนา   - เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความปลอดภัย    - สง่เสริมพัฒนาการ กองการศกึษาฯ

เดก็เลก็บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี่ ๒ มาตรฐานการ ตอ่เดก็ปฐมวัย และสขุภาพของเดก็เลก็

ด าเนนิงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ของ อปท. ดา้นอาคารสถานที่

สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัย

ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

๘๖

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๗ โครงการจ้างเหมาบริการทาสร้ัีว ศพด.  -เพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายการจ้างเหมา   - ศพด.โนนหลอ่-โนนแย้ 40,000 40,000  -  -  - ร้ัวไดรั้บการ  -ไดร้ั้วที่สวยงาม กองการศกึษาฯ

บา้นโนนหลอ่-โนนแย้ บริการทาสร้ัีว ศพด. บ ารุงรักษา เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

บา้นโนนหลอ่-โนนแย้

๘ โครงการจา้งเหมาตดิตัง้มงุลวด  -เพื่อปอ้งกนัไมใ่หส้ตัวร้์าย   - ศพด.บา้นเอก 32,800 32,800  -  -  - ผู้เรียนมพีฒันาการ  -เพื่อปรับแสงสวา่ง กองการศกึษาฯ

อาคารอบต.หญา้ปลอ้งหลงัเกา่  เชน่  ยุง หนู   ง ูและแมลงสาบ ฯลฯ และคุณภาพตาม ในหอ้งใหไ้ดม้าตรฐาน

เขา้มาในศูนย์ซึง่สตัวเ์หลา่นี้ มาตรฐานทีก่ าหนด

ลว้นเปน็สตัวน์ าโรค

๙ โครงการปรับปรุงอาคาร  -เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ   - ศพด.บา้นเอก  - 280,000  -  -  - อาคารไดรั้บการ  -ไดอ้าคารสวยงาม กองการศกึษาฯ

อบต.หญา้ปลอ้งหลงัเกา่ เพือ่ใชเ้ปน็ ศพด. ปรับปรุงอาคารอบต.หญา้ปลอ้งหลังเกา่ ปรับปรุง เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

บา้นเอก(เพิม่เตมิ) เพื่อใชเ้ปน็ ศพด.บา้นเอก (เพิ่มเตมิ)

๑๐ โครงการกอ่สร้างปา้ยศูนย์พัฒนา  -เพือ่เปน็คา่ใชจ้่าย   - ศพด.บา้นเอก  - 60,000 60,000 60,000  - มปีา้ยชือ่สถานทีต่ัง้ มปีา้ยชือ่สถานที่ตัง้ กองการศกึษาฯ

เดก็เลก็บา้นเอก โครงการกอ่สร้างป้ายศูนย์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กเล็กบา้นเอก  หมู ่๕ บา้นเอก บ้านเอก สะดวกใน

การติดต่องานราชการ

๘๗

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๑ โครงการกอ่สร้างร้ัว ศพด.บา้นเอก หมู ่๕  -เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ   ยาว  ๔๒  เมตร  - 120,000  -  -  - มร้ัีวที่สวยงาม  -ไดร้ั้วที่สวยงาม กองการศกึษาฯ

กอ่สร้างร้ัว ศพด.บ้านเอก สงู  ๑.๕๐ มตร เป็นระเบียบเรียบร้อย เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

หมู่ ๕   - ศพด.บา้นเอก มคีวามปลอดภยั มคีวามปลอดภยั

๑๒ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ   - ศพด.บา้นเอก  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ความปลอดภัย  - มอีาคาร/สถานที่บริเวณ กองการศกึษาฯ

บา้นเอก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอ่เดก็ปฐมวัย โดยรอบศูนย์ที่ดขีึ้นเหมาะกบั

บา้นเอก การจัดการเรียนการสอน

๑๓ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ   - ศพด.บา้นโนนหลอ่-โนนแย้  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ความปลอดภัย  - มอีาคาร/สถานที่บริเวณ กองการศกึษาฯ

บา้นโนนหลอ่-โนนแย้ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอ่เดก็ปฐมวัย โดยรอบศูนย์ที่ดขีึ้นเหมาะกบั

บา้นโนนหลอ่-โนนแย้ การจัดการเรียนการสอน

๘๘

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๔ โครงการปรับปรุงปกูระเบื้อง  -เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 137 ตร.ม)  -  - 135,000  -  - อาคารเรียน  -มอีาคารเรียน กองการศกึษาฯ/

พื้นที่อาคาร ศพด.บ้านเอก หมู่ที่ ๕ ศพด.บา้นเอก   - ศพด.บา้นเอก ไดรั้บการปรับปรุง ที่เหมาะสมกับ ศพด.บา้นเอก

๑ แหง่ การจัดการเรียน

การสอน

๑๕ โครงการปรับปรุงปกูระเบื้อง  -เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 53 ตร.ม)  -  - 50,000  -  - โรงอาหารไดรั้บ  -มโีรงอาหารที่ กองการศกึษาฯ/

โรงอาหาร ศพด.บ้านโนนหลอ่-โนนแย้  หมู่ที่ ๖ ใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างมี   - ศพด.บา้นโนนหลอ่- การปรับปรุง สะอาด ปลอดภัย ศพด.บา้นโนนหลอ่-

ประสทิธภิาพ โนนแย้ ๑ แหง่ และถูกสุขอนามัย โนนแย้

๑๖ โครงการกอ่สร้างหอ้งสมดุ  -เพื่อกอ่สร้างหอ้งสมุด   -มหีอ้งสมุดรักการอา่น  -  - 250,000  -  - หอ้งสมดุ  - มีหอ้งสมุดประจ า กองการศกึษาฯ

รักการอา่นต าบลหญา้ปลอ้ง รักการอา่นต าบลหญา้ปลอ้ง ต้าบลหญ้าปล้อง จ านวน  ๑ หอ้ง ต าบลหญา้ปล้อง

๑๗ โครงการมงุหลงัคาสนามเดก็เลน่  -เพื่อมงหลังคาสนามเด็กเลน่   -มหีลงัคาสนามเดก็เลน่  -  - 125,000  -  - สนามเดก็เลน่  - มหีลังคาสนาม กองการศกึษาฯ/

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นเอก ใหก้บัศพด.บา้นเอก ที่ได้มาตรฐาน  ศพด.บ้านเอก ไดม้าตรฐาน เดก็เลน่ที่ได้ ศพด.บา้นเอก

หมู่ที่ 5 หมู่ที ่๕ ต.หญ้าปล้อง จ านวน ๑ แหง่ มาตรฐาน

รวม 580,300 1,177,800 1,265,000 705,000 645,000  -  -  - 

๘๙

งบประมาณ

๑๗  โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

           ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๔   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

1 โครงการจัดงานวันราชพิธ ี รัฐพิธี   - เพื่อสบืสาน  อนุรักษว์ฒันธรรม   - ประชาชน  หมูท่ี ่ 1- 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกจิกรรม   - ประชาชนในเขต อบต. ส านกังานปลดั

 และวันส าคญัทางศาสนา ประเพณีทีส่ าคัญต่าง ๆ เชน่ วนัเขา้พรรษา เขา้ร่วมสบืสาน

(หมู่ที่  1 - 8 ต. หญา้ปลอ้ง)        วันออกพรรษา ฯลฯ งานรัฐพิธีและวัน

ส าคัญทางศาสนา

๒ โครงการวนัผู้สูงอายุ   - เพื่อใหม้ีการสืบสาน   - ผู้สูงอายุตั งแต่ ๖๐ ปีขึ นไป 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ้านวนผู้สูงอายุ   - สืบทอดวัฒนธรรมรดน ้า ส้านกังานปลัด

ต้าบลหญ้าปล้อง วัฒนธรรมอันดีงามการรดน ้า    หมูท่ี่  1-8  ต. หญ้าปล้อง ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ขอพรผู้สูงอายุให้อยู่คู่กับสังคมไทย

ขอพรจากผู้สูงอายุ   - จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุหนัมาใส่ใจดูแล

  - เพื่อสร้างความสามัคคี      ผู้สูงอายุ สุขภาพและกจิกรรม

ใหเ้กิดแก่ผู้สูงอายุ แสดงออกร่วมกนั

  - เพือ่เป็นการแสดงออกของผู้สูงอายุ

๙๐

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

           ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๔   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๓ โครงการสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรม     - เพื่อสบืสานวัฒนธรรมประเพณี   -   หมูท่ี ่1-8  ต.หญา้ปลอ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกจิกรรม   -ประชาชนในเขต อบต. 
กองการศกึษาฯ

 และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. หญา้ปล้อง และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น มสีว่นร่วมในประเพณี มสีว่นร่วมใน

  - ประเพณีลอยกระทง แตล่ะชุมชน เชน่ งานวัฒนธรรม 

  - ประเพณีไหวพ้ระธาตุ  ฯลฯ ประเพณีลอยกระทง,  ประเพณี

ประเพณีไหวพ้ระธาตุ ฯลฯ  ของแตล่ะทอ้งถิ่น

๔ โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราช   - เพื่อเป็นการอนุรักษามรดก   - กจิกรรมสง่เสริมดา้นวัฒนธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกจิกรรม    - มรดกภูมปิัญญาทาง กองการศกึษาฯ/

ต าบลหญา้ปลอ้ง ภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรมของคน ในต าบลหญา้ปล้อง ปลีะ 1 ทางวัฒนธรรมไดรั้บ วัฒนธรรม

ในทอ้งถิ่นใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้และ กจิกรรม การจัดเก็บฟืน้ฟู อนุรักษ์

น าไปสูก่ารสร้างรายไดใ้หชุ้มชน เผยแพร่และสบืสาน

ฟื้นฟู อนุรักษเ์ผยแพร่

และสบืสาน

๙๑

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

           ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๔   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๕ โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม   - เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน   - เดก็  เยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - เดก็ เยาวชน นอกและใน กองการศกึษาฯ/

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น และประชาชนทั่วไป หมู่ที่  1 - 8  ต. หญา้ปลอ้ง กจิกรรม สถานศึกษาได้รับการอบรม 3  ศนูย์ฯ

 มคีวามรักและหวงแหนศลิปะ คุณธรรม จริยธรรม

วฒันธรรม จารีตประเพณี

และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

๖  โครงการร่วมถวายดอกไมจ้นัทน์   - เพื่อถวายพระราชกศุล กลุม่สตรี กลุม่ผู้สูงอายุ 341,500  -  -  -  - จ านวนกจิกรรม   -ประชาชนไดร่้วม ส านกังานปลดั

ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผู้ดอ้ยโอกาส โรงเรียนในพื้นที่ ที่ด าเนนิการ แสดงความอาลยัตอ่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ก านนั ผู้ใหญบ่า้นและ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

บรมนาถบพติรของประชาชนต าบลหญา้ปลอ้ง มหาภมูพิลอดลุยเดช ประชาชน หมู่ที่ ๑-๘ ภูมพิลอดลุยเดชและ

(คชจ.ตามโครงการ) ประชาชนไดแ้สดงความอาลยัและได้ ต าบลหญา้ปลอ้ง ส านกึในพระมหากรุณาธคิุณ

ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณ และแสดงออกถงึความ

และแสดงถงึความจงรักภักดี จงรักภักดทีี่มตีอ่ รัชกาลที่ ๙

สร้างงาน สร้างอาชพี

เพิ่มรายได้ให้กบัประชนชน

ในต าบลหญา้ปลอ้ง

๙๒

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

           ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๔   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๗ โครงการพาเด็กนักเรียนปฐมวยัเขา้วดั   - เพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างกระบวน   - ศพด.บา้นเอก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกจิกรรม   - เดก็ไดรั้บการปลกูฝังดา้น กองการศกึษาฯ/

ในวันส าคญัทางพุทธศาสนา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ คุณธรรมจริยธรรมและการ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ส าหรับเดก็  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง วางตัวทีเ่หมาะสม

๘ โครงการแขง่ขันกฬีาสเีด็กปฐมวัย  - เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการ   - ศพด.บา้นเอก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม   - เด็กปฐมวัยมร่ีางกาย กองการศกึษาฯ/

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด. 3 ศูนย์ ทางร่างกาย และจิตใจ มร่ีางกาย   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ทีเ่ข็งแรง มคีวามรักสมัคคี  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ที่แข็งแรง  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง

๙ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกก าลัง   - เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน ประชาชนในต าบลหญา้ปลอ้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ประชาชนเล่นกฬีาและ กองการศกึษาฯ

กายและนนัทนาการ และประชาชนทั่วไปมคีวามรู้ กจิกรรม นนัทนาการไดอ้ย่างถกูตอ้ง

ในการออกก าลงักาย และมสีุขภาพแขง็แรง

๙๓

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

           ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๔   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๐ โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการแข่งขัน  - จดัการแข่งขันกฬีาระดับต้าบล 180,000 168,000 168,000 168,000 168,000 จ้านวนผู้เข้า  - ท้าใหป้ระชาชนในพื นที่ กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติด กีฬาสานสัมพนัธ์ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 1-8  ต. หญ้าปล้อง  ร่วมโครงการ อบต.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ส้าหรับนักเรียน เยาวชน  เปน็ประจ้า ทุก ๆ ปี   - เชื่อมสัมพันธไมตรี

และประชาชนในพื นที่ต้าบลหญ้าปล้อง

ส่งเสริมการออกกา้ลังกายใช้เวลาวา่ง

ใหเ้กดิประโยชน ์รู้รักสามคัคี

มนี ้าใจเป็นนักกฬีา รู้แพ้ รู้ชนะ 

รู้อภยั หา่งไกลยาเสพติด

๑๑ จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์กฬีา   - เพื่อจดัหาวัสดุอุปกรณ์การ    - หมู่ที่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ    - ท าใหป้ระชาชนในเขต กองการศกึษาฯ

มอบใหชุ้มชนในเขต  อบต. แขง่ขันกฬีา  ใหป้ระชาชน  ต. หญา้ปลอ้ง อุปกรณ์กฬีา อบต.มวีัสด/ุอุปกรณ์ในการ

( หมูท่ี่  1 - 8  ต. หญา้ปลอ้ง) ไดเ้ลน่กฬีาในหมู่บา้น เพิม่ขึ้น เล่นกีฬาในชมุชน 

๑๒ โครงการ "ที่อา่นหนงัสอืท้องถิ่น รักการอา่น"   - เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม   - จัดซื้อหนงัสอื/หนงัสอืพมิพ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน   - ประชาชนในพื้นที่ กองการศกึษาฯ

การอา่นเพือ่สร้าง   วารสารไวก้บัทีอ่า่นหนังสอื ที่มาใชบ้ริการ ได้รับความรู้และมทีี่

สงัคมแหง่การเรียนรู้   ต.หญา้ปลอ้ง อา่นหนังสือประจ า

ของคนไทย พ.ศ. 2560-2564 ต้าบลหญ้าปล้อง

รวม  - 1,141,500 788,000 788,000 788,000 788,000  -  -  - 

๙๔

๑๒  โครงการ

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 





ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

1 โครงการกอ่สร้าง ถนน  คสล.    - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 360 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(สายหนองแคน) บ้านหญา้ปล้อง หมูท่ี่ 1 สัญจรไปมาสะดวก หนา   0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนทีม่ี สะดวกรวดเร็วในการใช้

ต.หญา้ปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ พื้นที่  1,440  ตร.ม. การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม

 หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4  เมตร ยาว 79 เมตร 198,300 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(สายหลังโรงเรียนบ้านหญา้ปล้อง) สัญจรไปมาสะดวก หนา  0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนทีม่ี สะดวกรวดเร็วในการใช้

บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่1 ต.หญา้ปลอ้ง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ พื้นที่  316  ตร.ม. การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม

 หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

๙๕

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหญำ้ปลอ้ง  อ ำเภอเมอืง  จงัหวัดศรีสะกษ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.(ซอย ๔)   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้าง ๒.๗๐  เมตร 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

หญา้ปล้อง หมู่ที่  1   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ ยาว   ๕0  เมตร การบ ารุงรักษา สะดวกในการขนสนิคา้

ต.หญา้ปล้อง หนา  0.๑๐ เมตร การเกษตรและคมนาคม

(มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๑๓๕ ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง

4 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้งเฉลีย่ 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(ทางเขา้ดอนปู่ตา)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.08 เมตร การบ ารุงรักษา สะดวกในการขนสนิคา้

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่ 1  หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง การเกษตรและคมนาคม

ต.หญา้ปล้อง

5 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้งเฉลี่ย 4  ม.ระยะทาง 600 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(สายไปหนองแคนฝ่ังตะวันตก)    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.10 ม. สะดวกในการขนสนิคา้

 หมู่ที่ 1 ต.หญา้ปล้อง (พร้อมเสริมดนิถมเฉลี่ย 0.20 ม.) การเกษตรและคมนาคม

๙๖

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(สายหลังโรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้งไปบา้นเอก)    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ ระยะทาง 350.00 เมตร การบ ารุงรักษา สะดวกในการขนสนิคา้

 หมู่ที่ 1  ต.หญา้ปล้อง หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร การเกษตรและคมนาคม

7 โครงการกอ่สร้างถนนสู่ไร่นาตาม   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนเพิ่มขึ้น   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

สันคลองอีสานเขยีว บ้านหญา้ปล้อง สัญจรไปมาสะดวก หนาเฉลีย่   0.50  เมตร สะดวกรวดเร็วในการใช้

หมู่ที่ 1  ต. หญา้ปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง เสน้ทางคมนาคมขนย้ายผลติ

ภณัฑท์างการเกษตร

8 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก   - เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังในชุมชน วางทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 189,500 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนทอ่ระบายน้ า   -ระบายน้ าเสยีในชุมชน กองช่าง

หมู่ที่ 1  ต. หญา้ปล้อง   - ลดปญัหาน้ าเนา่เสยี 0.60 เมตร (จ านวน ๗๐ ท่อน) เพิ่มขึ้น   -ปอ้งกันน้ าทว่มขัง

 หมูท่ี่ ๑  ต. หญา้ปลอ้ง

๙๗

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๙ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (จากแยกบ้านหญา้ปล้อง  หมู่ที่ 2   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ไปบ้านหอย) บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่ 2   หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๐ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 4  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านหญา้ปล้อง (สายหนองยาง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 60  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  2  ต.หญา้ปล้อง หนา  0.15  เมตร

ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 240 ตร.ม.

 หมูท่ี ่ 2  ต. หญา้ปล้อง

๑๑ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4  เมตร ยาว 240 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  2   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 ต.หญา้ปล้อง  หมูท่ี ่ 2  ต. หญา้ปล้อง

๙๘

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๒ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 84 เมตร 207,500 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นหนองขาม)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ 2  ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๓๓๖ ตร.ม)

  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๓ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4  เมตร  ยาว  260 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(แยกโรงสีหลังวัดหญา้ปล้อง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่  2  หมูท่ี ่ 2  ต. หญา้ปล้อง

ต.หญา้ปล้อง

๑๔ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร  ยาว 1,200 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนหนิคลกุเพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านหญา้ปล้อง  หมู่ที่ 2   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.08  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

๙๙

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๕ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง  4  เมตร  ยาว  2,000 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหนิคลกุเพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(หลังคลองอีสานเขยีว  2  ฝ่ัง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่  0.08  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง  หมู่ที่  2 หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๖ โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 380 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายไปหนองกระแจม)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.10  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่  2   หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง  3  เมตร ยาว 530 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายหนองเดิ่น)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลี่ย   0.10   เมตร การบ ารุงรักษา   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่  2   หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๐๐

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๘ โครงการกอ่สร้างถนนดิน   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดินเพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายโนนบ้านขี้แหลว หนองระคาง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่  2   หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๙ โครงการกอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก หมูท่ี ่ 2  ต.หญา้ปลอ้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดินเพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สู่ไร่นา(ถนนดิน) หมู่ที่ 2   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ 1  สาย    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง

๒๐ โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก   - เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังในชุมชน วางทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนทอ่ระบายน้ า   -ระบายน้ าเสยีในชุมชน กองช่าง

(หนา้ประปาหมูบ่า้น)  บา้นหญา้ปลอ้ง   - ลดปญัหาน้ าเนา่เสยี 0.๔0 เมตร (จ านวน ๒๕ ท่อน) เพิ่มขึ้น   -ปอ้งกันน้ าทว่มขัง

หมู่ที่ ๒  ต. หญา้ปล้อง  หมูท่ี่ ๒  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๑

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

21 โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่ว   - เพือ่รับฟังขอ้มูลขา่วสารใน  หมูท่ี ่ 3  ต. หญา้ปล้อง 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มหีอกระจายขา่วเพิ่ม ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน บ้านสร้างเรือง ชุมชน ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ

หมู่ที่  3  ต.หญา้ปล้อง

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก  หมูท่ี ่ 3  ต. หญา้ปล้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ถนน คสล.    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

  -  เส้นหน้าวัดพระธาตุเรืองรอง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ เพิ่มความสูงของถนน ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

  -  เส้นหน้า ร.พ.สต.สร้างเรือง    -  ลดน้ าทว่มขัง

  -  เส้นหน้าบ้านผู้ใหญ ่ หมู่ที่  3

23 บ ารุงทางลาดยาง (ปะซอ่มSking Patch)   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 310 ตร.ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลาดยาง    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านวังไฮ - บ้านสร้างเรือง สัญจรไปมาสะดวก (สายบ้านวังไฮ-บ้านสร้างเรือง) ที่ได้บ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง บ้านวังไฮ หมู่ที่  4,   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ บา้นสร้างเรือง หมู ่3,

บ้านสร้างเรือง หมู่ที่  3 บา้นวงัไฮ หมูท่ี ่4 ต.หญา้ปล้อง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๐๒

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

24 โครงการลอกสันคลองอีสานเขยีว   - เพื่อขุดลอกคลองอสีานเขยีวเพื่อ หมูท่ี ่๓  ต.หญา้ปลอ้ง 359,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคลองที่   - แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจาก กองช่าง

สองขา้งทางหมู่ที่ ๓ บ้านสร้างเรือง- แกไ้ขปัญหาที่เกดิจากอุทกภัยและ หมูท่ี่ ๕  ต.หญา้ปล้อง ได้รับการปรับปรุง อุทกภัยและภัยแลง้

หมู่ที่ ๕ บ้านเอก ต.หญา้ปล้อง ภัยแล้ง  - มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4  ม.  ยาว 38  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(แยกสายไปหนองมันปลา)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านวังไฮ  หมู่ที่  4  ต. หญา้ปล้อง บา้นวังไฮ หมูท่ี่ 4 ต. หญา้ปลอ้ง

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.(จากหนา้   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านนายประหยัด - ดอนปู่ตา)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านวังไฮ  หมู่ที่  4   ต. หญา้ปล้อง บา้นวังไฮ  หมูท่ี่  4  ต. หญา้ปล้อง

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก ขา้งละ ๑ เมตร  กวา้ง ๑ เมตร 99,500 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เพิ่มเติมไหล่ทาง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่   ยาว  ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 4  ต. หญา้ปล้อง (หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๑๕๔ ตร.ม)

 บา้นวังไฮ หมู่ที่ ๔  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๓

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.(ซอยอาจารย์ทวีป)   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(พร้อมวางท่อ คสล.) บ้านวังไฮ   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

  หมู่ที่  4   ต. หญา้ปล้อง หมูท่ี ่ 4  ต.หญา้ปลอ้ง

29 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร  ยาว  240  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ภายในบ้านวังไฮ  หมู่ที่  4    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต. หญา้ปล้อง หมู่ที่ 4 ต.หญา้ปลอ้ง

30 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5  เมตร  ยาว 220 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน หนิคลุกเพิม่ขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายไปหญา้ปล้อง  หมู่ที่ 1 )   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.08  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านวังไฮ  หมู่ที่  4   บา้นวังไฮ หมูท่ี่ 4 ต. หญา้ปลอ้ง

ต. หญา้ปล้อง

31 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๒ เมตร 99,500 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน หนิคลุกเพิม่ขึ้น   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

หมู่ที่  4 ต.หญา้ปล้อง สัญจรไปมาสะดวก หนาเฉลีย่  0.๒๐  เมตร สะดวกรวดเร็วในการใชเ้สน้

  - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ (หรือมปีริมาณหนิคลุก ทางคมนาคมขนย้ายผลติ

ไมน่อ้ยกวา่ ๖๕.๖๐ ลบ.ม) ภณัฑท์างการเกษตร

 บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ต. หญา้ปล้อง

๑๐๔

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

32 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร  ยาว  600   เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายไปสู่นาขา้งวัดวังไฮ)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.05  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  4  ต.หญา้ปล้อง  หมูท่ี่ 4  ต. หญา้ปลอ้ง

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 6 เมตร  ยาว  200 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ถนนไปสนามชนไก่)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.05  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  หมูท่ี่  4   ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

34 โครงการปรับปรุงถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4  เมตร  ยาว 25 เมตร 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทางถนนคสล.    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านวังไฮ   หมู่ที่ 4    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.10 เมตร ที่ได้รับปรับปรุง    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง (พท.ไมน่อ้ยกวา่ 100 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 4  ต. หญา้ปล้อง

35 โครงการกอ่สร้างถนนดนิ-เขตเทศบาล   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร ยาว  1,050 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

น้ าค า  บ้านวังไฮ  หมู่ที่ 4 สัญจรไปมาสะดวก สูงเฉลี่ย 0.50  เมตร สะดวกรวดเร็วในการใชเ้สน้

 ต.หญา้ปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  หมูท่ี่ 4  ต. หญา้ปลอ้ง ทางคมนาคมขนย้ายผลติ

๑๐๕

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

36 โครงการซอ่มแซมผิวจราจรคอนกรีต   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร  ยาว 32 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  (ซอยเอกวิวัฒน)์   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.10  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 ต.หญา้ปล้อง (พท.ไมน่อ้ยกวา่ 128 ตร.ม)

 หมูท่ี ่ 4  ต. หญา้ปล้อง

37 โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองขยายเสียง   - เพือ่รับฟังขอ้มูลขา่วสารใน บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๔ 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 เคร่ืองขยายเสียง ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง

ตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชุมชน ต.หญา้ปล้อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ

ประจ าหอกระจายขา่วบ้านวังไฮ 

หมู่ที่ ๔  ต.หญา้ปล้อง

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นเอก หมูท่ี ่๕   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง ๓ เมตร  ยาว  107 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ซอยหลังโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง พท.ไมน่อ้ยกวา่ ๓๒๑ ตร.ม

 บ้านเอก หมู่ที่ ๕ 

ต. หญา้ปล้อง

๑๐๖

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

39 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านเอก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4  ม.  ยาว 75  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ไปเมรุบ้านเอก)   หมู่ที่  5   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา   0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 ต. หญา้ปล้อง พท.ไมน่้อยกว่า 300 ตร.ม.

บ้านเอก หมู่ที่ 5 

ต. หญา้ปล้อง

40 โครงการขยายผิวจราจร คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 1   เมตร  ยาว  184  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกว้าง    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายถนนด า วังไฮ-สร้างเรือง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร ถนน คสล.เพิ่มขึ้น    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านเอก  หมู่ที่  5  ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง

41 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4  ม.ยาว  245 ม. 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหนิคลุก เพิม่ขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายบ้านเอก-บ้านใหม่ ต.น้ าค า)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.08  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านเอก  หมู่ที่ 5 ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๗

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

42 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนหนิคลุก เพิม่ขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านเอก หมู่ที่ 5  ต.หญา้ปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลี่ย 0.08     เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมูท่ี ่ 5  ต. หญา้ปล้อง

43 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 5 เมตร ยาว  700 เมตร 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น   - ประชาชนไดรั้บความ
กองช่าง

บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.หญา้ปล้อง สัญจรไปมาสะดวก หนาเฉลีย่   0.10  เมตร สะดวกรวดเร็วในการใชเ้สน้

  - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ (มปีริมาณลูกรังไมน่้อยกวา่ 350 ตร.ม) ทางคมนาคมขนย้ายผลติ

 หมูท่ี่ 5  ต. หญา้ปลอ้ง

๔๔ โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่ว   - เพือ่รับฟังขอ้มูลขา่วสารใน  หมูท่ี ่ ๕  ต. หญา้ปล้อง 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มหีอกระจายขา่วเพิ่ม ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง

ประจ าหมูบ่า้น บา้นเอก  หมูท่ี ่ ๕ ต.หญา้ปล้อง ชุมชน ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ

45 โครงการกอ่สร้างถนนดิน    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้างเฉลี่ย 4  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน ดิน เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายไปโรงเรียนบ้านหญา้ปล้อง -   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  หนา้เฉลี่ย 0.08  ม.    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนองกบ)  บา้นเอก หมูท่ี ่5 ต.หญา้ปลอ้ง ระยะทาง 200  ม.

บ้านเอก หมู่ที่  5 

๑๐๘

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

46 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้งเฉลี่ย 4  ม. ยาว 200  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ไปบ้านหนองโนใต้  ต.น้ าค า)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ สูงเฉลีย่  0.08  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.หญา้ปล้อง  หมูท่ี ่ 5  ต. หญา้ปล้อง

47 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล . สายจาก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 5 เมตร  ยาว  67 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(หน้าวัดสี่แยก - คลองร่องเอี่ยน)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บา้นโนนหลอ่ หมูท่ี่  6  ต. หญา้ปลอ้ง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 335 ตร.ม)

  หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปล้อง

48 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล . สายจาก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(หน้าวัด -  ท่อบล็อค)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.15 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บา้นโนนหลอ่ หมูท่ี่  6  ต. หญา้ปลอ้ง   หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปล้อง

๑๐๙

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

49 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง  5 เมตร  ยาว  ๑๒๐ เมตร 249,500 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านโนนหล่อ  หมู่ที่  6   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.1๐  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๖๐๐ ตร.ม)

  หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปล้อง

50 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 4 เมตร 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหนิคลกุเพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ตามคลองร่องเอียน) บ้านโนนหล่อ   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ ยาว 800 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  6  ต.หญา้ปล้อง หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร

  หมูท่ี่ 6 ต. หญา้ปล้อง

51 ปรับปรุงถนนหนิคลุก  (สายไปบ้าน   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง  4  เมตร ยาว 185  เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

หญา้ปล้อง) ภายในบ้านโนนหล่อ   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ สูงเฉลี่ย  0.05  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ 6  ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปล้อง
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

52 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 5  ม.  ยาว 270 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนลกูรัง    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (สายไปโนนขี้เหล็ก)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลี่ย 0.01  เมตร ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านโนนหล่อ หมู่ที่  6  ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี ่ ๖  ต. หญา้ปล้อง

53 โครงการปรับปรุงถนนดิน   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 240 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ขา้งล าหว้ยเอี่ยน)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ สูงเฉลีย่  0.08  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  6  ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี ่6  ต. หญา้ปลอ้ง

54 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนหล่อ  หมู่ที่ 6    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี ่6  ต. หญา้ปลอ้ง

55 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (ขา้งวดัโนนแย้ - หนา้ร.ร.สริิเกศนอ้มเกลา้)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 7  ต. หญา้ปล้อง หมูท่ี่ 7  ต. หญา้ปล้อง
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

56 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง  5  เมตร  ยาว 63 เมตร 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (สายถนนสงฆ์พัฒนาไปแยก   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านนายเหลี่ยม  สุกันทา) (หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 315 ตร.ม)

บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7  ต.หญา้ปล้อง หมู่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4  เมตร  ยาว 200 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (สายแยกนายพนู  ทองทพิย์ไปโรงเหด็)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 7  ต. หญา้ปล้อง หมู่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

58 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง  4 เมตร  ยาว  300 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(รอบสนามกฬีา ม.๗)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 7  ต. หญา้ปล้อง หมูท่ี ่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

59 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 ม. ยาว  150 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (บ้านนายประเสริฐ ส่องแสง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลี่ย  0.01  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่  7  ต.หญา้ปล้อง  หมูท่ี ่ 7  ต.หญา้ปล้อง 
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

60 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร  ยาว  300 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (ไปหนองตะปาวเชื่อม ต.หนองไผ่)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 7  ต. หญา้ปล้อง หมูท่ี ่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

61 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง  4 เมตร  ยาว  78  เมตร 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (ขา้งโรงเรียน โนนแย้)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 7  ต. หญา้ปล้อง หมูท่ี ่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง ๔ เมตร  ยาว ๕๘.๕๐ เมตร 199,500 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนแย้  หมู่ที่ 7   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.1๐  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต. หญา้ปล้อง (หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๒๓๔ ตร.ม)

  หมูท่ี ่๗  ต. หญา้ปล้อง
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

63 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายสถานธรรม บา้นโนนแย้  หมูท่ี่ 7   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 38  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต. หญา้ปล้อง หนา  0.15  เมตร

หมู่ที่  7 

 ต. หญา้ปล้อง

64 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหนิคลกุเพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนแย้  หมู่ที่ 7   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 600 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต. หญา้ปล้อง สูงเฉลีย่  0.08  เมตร

หมูท่ี ่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

65 โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองขยายเสียง   - เพือ่รับฟังขอ้มูลขา่วสารใน บา้นโนนแย้ หมูท่ี่ ๗ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เคร่ืองขยายเสียง ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง

ตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชุมชน ต.หญา้ปล้อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ

ประจ าหอกระจายขา่วบ้านโนนแย้ 

หมู่ที่ ๗  ต.หญา้ปล้อง
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

66 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4  เมตรยาว  54 เมตร 98,700 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนส านัก(ซอยรัตนประสพ)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.10 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

  หมู่ที่ 8   ต. หญา้ปล้อง (มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 216 ตร.ม.)

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง

67 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร  ยาว  80 เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านโนนส านัก (ซ.บางรักสมบูรณ์)    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา   0.08  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปล้อง หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง

68 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร  ยาว 38 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านโนนส านัก (ซอยสามัคค ี๒)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปล้อง ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 152 ตร.ม.

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง

69 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนนส านกั    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร ยาว 192 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ซอยประชาร่วมใจ)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปล้อง หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

70 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  บา้นโนนส านกั   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร ยาว ๓๓.๕๐ เมตร 99,500 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(คุม้โนนขยอม)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๑๖๗.๕๐ ตร.ม)

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง

71 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4 เมตร 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (ซอยเฟริสรีสอร์ท) บ้านโนนส านัก   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 110 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  8  ต. หญา้ปล้อง หนา  0.10  เมตร

(มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 440 ตร.ม.)

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง

72 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สุดซอยวาสนานิเวศน์ ๒ เชื่อมทางรถไฟ   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ไปคุม้โนนขยอม) หมูท่ี ่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

73 โครงการซอ่มแซมถนนภายใน ต าบล   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก  หมู่ที่  1- 8 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางถนนที่ได้รับ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองชา่ง

หญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่1-8  ต. หญา้ปลอ้ง (เพิ่มเตมิ)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ต. หญา้ปลอ้ง การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

74 โครงการกอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ   - เพื่อกอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ  กวา้ง ๗ เมตร 490,000 490,000 400,000 400,000 400,000 โรงจอดรถ เพิม่ขึ้น    -ที่จอดรถ กองชา่ง

 อบต.หญา้ปลอ้ง อบต.หญา้ปลอ้ง  ยาว  ๑๕  เมตร  

บา้นเอก หมู่ที่ ๕ อบต.หญา้ปลอ้ง

75 โครงการถมดนิ อบต.หญา้ปลอ้ง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   พื้นที่ 2 งาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่ใชป้ระโยชน์   - การสัญจรไปมาสะดวก กองชา่ง

บา้นเอก หมู่ที่ 5 ต.หญา้ปลอ้ง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาวประมาณ 80 เมตร เพิม่ขึ้น    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

กวา้งประมาณ 10 เมตร

สงูเฉลีย่ 1.00 เมตร

ปริมาณดนิไมน่อ้ยกวา่

 1,000.00 ลบ.ม.
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

76 โครงการเทพื้น คสล.โรงจอดรถยนต์   -เพื่อเทพื้น คสล.ลานจอดรถ กว้าง 5 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงจอดรถได้มาตรฐาน   - มลีานจอดรถทีไ่ด้ กองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง ของ อบต. ยาว  42 เมตร มาตรฐาน

หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร

77 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตูแยกทางเขา้   - เพือ่ความสวยงามใหก้ับ กอ่สร้างซุม้ประตู 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักงาน อบต.   - มภีมูทิศันท์ีส่วยงาม กองช่าง

อบต.หญา้ปล้อง หน่วยงาน แยกทางเขา้อบต.  

หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง

อบต. หญา้ปล้อง

78 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมสภา   -  เพือ่ปรับปรุงหอ้งประชุมสภา อบต.หญา้ปล้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  หอ้งประชุมสภา   -  หอ้งประชมุสภาได้ กองช่าง

อบต.หญา้ปล้อง อบต.หญา้ปล้อง มาตรฐาน
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

79 โครงการปรับปรุงป้ายค าขวัญ   -  เพือ่ปรับปรุงปา้ยค าขวัญ จ านวน  10  ป้าย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้ายค าขวัญ   -  มปีา้ยค าขวัญทีส่วยงาม กองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบล ของต าบลหญา้ปล้อง อบต. หญา้ปล้อง จ านวน ๑๐ ป้าย

หญา้ปล้อง

80 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน  -เพื่อกอ่สร้างอาคารเรียนศนูย์พัฒนา   - ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านเอก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได้อาคารเรียน  - มอีาคารเรียนหลงัใหม่ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก เด็กเล็กบ้านเอก หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง ทีไ่ดม้าตรฐานรองรับ   - ศูนย์ฯบา้นเอก

 - เพื่อมอีาคารเรียนหลังใหม่ ปริมาณเด็กปฐมวัย

รองรับเด็กปฐมวัย

81 โครงการจัดท าระบบน้ าส ารอง   - เพื่อใหม้นี้ าส ารองส าหรับอุปโภค   - ศพด.บ้านเอก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนระบบน้ า    - มรีะบบน้ าส ารอง กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    บริโภคภายในศูนย์ตลอดเวลา   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ส ารอง ส าหรับอุปโภคบริโภค

  - ศพด.บา้นหญา้ปล้อง ภายในศูนย์ตลอดเวลา

82 โครงการปรับปรุงประตู   - เพื่อเปลี่ยนประตูเปน็กระจกเลื่อน   - ศพด. บ้านเอก 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประตดูา้นหนา้เปน็  - เป็นศูนย์ทีไ่ด้มาตรฐาน กองการศึกษาฯ

 (จากประตูเหล็ก) เป็นกระจกเลื่อน หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง แบบกระจกเลื่อน   - สวยงามงา่ยตอ่การ

 ด้านหน้าอาคารศูนย์บ้านเอก   อาคารศูนย์บ้านเอก ใชง้านและปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

83 โครงการกอ่สร้างที่แปรงฟันส าหรับเด็ก  -เพื่อกอ่สร้างที่แปรงฟันส าหรับ  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ที่แปลงฟัน  - มทีี่แปรงฟันส าหรับเด็ก กองการศกึษาฯ/

ปฐมวัย ศพด.บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ เด็กปฐมวัย บา้นโนนหลอ่-โนนแย้  ได้มาตรฐาน ที่เหมาะสมไดม้าตรฐาน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

เพยีงพอตอ่เด็กปฐมวัย บา้นโนนหลอ่-โนนแย้

84 ปรับปรุง/ต่อเติม  -เพื่อใหม้พีื้นที่ใชง้าน   - ศพด.บา้นหญา้ปล้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีพื้นที่ใช้งาน  - มีพื้นที่ใช้งานที่ กองการศกึษาฯ/

  - ศพด.บา้นโนนหล่อ -โนนแย้ เพิ่มขึ้น เพียงพอ ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง/

 ศพด.บา้นโนนหลอ่ -โนนแย้

85 โครงการตอ่เตมิหอ้งเกบ็เอกสารเพิ่มเตมิ  -เพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย กว้าง 3 เมตร  -  - 200,000  -  - หอ้งเก็บเอกสาร  - มพีื้นทีใ่นการจัดเก็บ กองคลัง

โครงการตอ่เตมิหอ้งเกบ็ ยาว 6.50 เมเตร เพิ่มขึ้น เอกสารเพิ่มขึ้น

เอกสารเพิ่มเติม อบต.หญา้ปล้อง

๘๖ โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า  -เพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย กวา้ง 3 เมตร ยาว 5 เมตร  -  - 200,000  -  - หอ้งน้ าเพิ่มขึ้น  - มหีอ้งน้ าไว้บริการ กองคลัง

โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า อบต.หญา้ปล้อง ประชาชน

 

๘๗ โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ   - เพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย ที่ท าการอบต.  -  - 200,000  -  - โรงจอดรถ เพิม่ขึ้น    -ที่จอดรถ กองคลัง

 อบต.หญา้ปลอ้ง  โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ หญา้ปลอ้ง ไวบ้ริการประชาชน

  - เพื่ออ านวยความสะดวก ที่มาตดิตอ่ราชการ

ใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ เพิม่มากขึ้น

ราชการเพิม่มากขึ้น
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๘๘ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง ๒.๕๐  เมตร 81,300  -  -  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ซอยขา้งบ้าน อบต.ค ามูล)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว ๕๔  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่  2 หนา  0.1๐  เมตร

 ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๑๓๕ ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 2  ต. หญา้ปล้อง

๘๙ โครงการลอกรางระบายน้ าเสยี   - เพือ่ลอกรางระบายน้ าเสยี ความยาว 350 เมตร 118,400  -  -  -  -    - ความสามารถ    - ระบายน้ าเสยีในชมุชน กองช่าง

ภายในหมู่บา้นพร้อมตดิตั้ง ภายในหมูบ่้านพร้อมตดิตัง้ หมูท่ี ่ ๒ ต.หญา้ปลอ้ง ในการระบายน้ าเสยี    - ป้องกนัน้ าท่วมขัง

ฝาตะแกรงเหล็ก/บอ่พักน้ าใหม่ ฝาตะแกรงเหลก็/บอ่พักน้ าใหม่    - มคีวามเรียบร้อยและ

บา้นหญา้ปลอ้ง หมู่ที่ ๒ ปลอดภยักบัประชาชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง

๙๐ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 3.๕๐  เมตร 199,100  -  -  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(เสน้ไปคลองอสีานเขยีว)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 90  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนา  0.15  เมตร

(มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 315 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 3  ต. หญา้ปล้อง
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๙๑ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 4.00  เมตร 199,400  -  -  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(เสน้ทางไปบา้นโนนหลอ่ หมู่ที่ ๖)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 65  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนา  0.15  เมตร

(มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 260 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ ๔  ต. หญา้ปล้อง

๙๒ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 3.00  เมตร 98,900  -  -  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ซอยขา้งบา้นประธานตา)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 70  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนา  0.10  เมตร

(มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 210 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ ๖  ต. หญา้ปลอ้ง

๙๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 4.00  เมตร 99,900  -  -  -  - จ านวน ถนน คสล.    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เดมิถนน คสล.   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 35  เมตร ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนา  0.10 เมตร

(มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 140 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปลอ้ง
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๙๔ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.   - เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง   กว้าง 0.30  เมตร 200,000  -  -  -  - ความสามารถในการ    - ระบายน้ าในชุมชน กองช่าง

(จุดเร่ิมตน้บา้นนางเอก) ในชุมชน  ยาว 84  เมตร ระบายน้ า    - ป้องกนัน้ าท่วมขัง

 หมูท่ี ่ 7  ต. หญา้ปล้อง

๙๕ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 4.00  เมตร 199,700  -  -  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ซอยเฟริสรีสอร์ท (เพิม่เตมิ)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 106  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนา  0.10  เมตร

(มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 424 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 8  ต. หญา้ปล้อง

๙๖ โครงการปรับปรุง/ซอ่มแซม   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก  หมู่ที่ 1-8 90,000  -  -  -  - ระยะทางถนนที่ได้รับ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ผิวจราจรเดมิภายในเขตพื้นที่   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ ต าบลหญา้ปล้อง การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บริการองคก์ารบริหารสว่นต าบล

หญา้ปลอ้ง หมู่ที่ 1-8
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๙๗ โครงการปรับปรุงอาคาร   - เพื่อความปลอดภยั   - เพือ่ปรับปรุงอาคาร 99,000  -  -  -  - เด็กปฐมวัยและ    -มคีวามปลอดภัย กองการศึกษาฯ

อบต.หญา้ปลอ้งหลังเกา่ ต่อเด็กปฐมวัยและ อบต.หญา้ปลอ้งหลงัเกา่ ครูผู้ดูแลเด็ก ต่อเด็กปฐมวัย

เพือ่ใชเ้ป็น ศพด.บา้นเอก ครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนา ไดรั้บความปลอดภยั และครูผู้ดูแลเด็ก

เด็กเล็กบ้านเอก

๙๘ โครงการกอ่สร้าง ถนน  คสล.    - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 77 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(เส้นหนองกะฮัวไปคลองอีสานเขยีว) สัญจรไปมาสะดวก หนา  0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนทีม่ี สะดวกรวดเร็วในการใช้

บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่1  ต.หญา้ปลอ้ง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ (มพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่  315  ตร.ม. การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม

 หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

๙๙ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 77 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นไปคลองอสีานเขยีว) บ้านสร้างเรือง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ ๓  ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 308 ตร.ม)

  หมูท่ี่  3  ต. หญา้ปลอ้ง
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๐๐ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  - 99,000 300,000 300,000 300,000 ถนน หนิคลุกเพิม่ขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นทางขา้งพลังงานแสงอาทิตย์)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๔  ต.หญา้ปล้อง (มปีริมาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 80 ลบ.ม)

  หมูท่ี่  ๔  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๑ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 108 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นไปหนองกบ) บ้านเอก หมู่ที่ ๕   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.10  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 432 ตร.ม)

  หมูท่ี่  ๕  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๒ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นทางไปสถานธรรม) บ้านโนนแย้   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่  ๗  ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 308 ตร.ม)

  หมูท่ี่  ๗  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๓ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง ๔ เมตร ยาว 104 เมตร  - 200,000  -  -  - ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (ซอยหนา้บา้นยายจนิ) บา้นโนนส านัก   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.10  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  ๘ ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 416 ตร.ม.)

  หมูท่ี่  ๘  ต. หญา้ปลอ้ง
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๐๔ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 38 เมตร  - 99,900 100,000  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เสน้หนองขาม) เพิม่เตมิ บา้นหญา้ปลอ้ง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ 2  ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 152 ตร.ม)

  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๕ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  - 99,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหนิคลกุเพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(เสน้ทางขา้งคลองอสีานเขยีวไปหนองกระแจม)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.10  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บา้นหญา้ปลอ้ง หมู่ที่  2  ต.หญา้ปลอ้ง (มปีริมาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 80 ลบ.ม)

  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๖ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 5 เมตร ยาว 63 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เสน้ทางเชื่อมหมูท่ี่ ๔) บา้นโนนหลอ่   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่   ๖ ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 315 ตร.ม)

  หมูท่ี ่ ๖  ต. หญา้ปล้อง
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๐๗ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 38 เมตร  - 99,900 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นทางหน้าส านักสงฆ์หนองดินทราย)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๔ คุม้หนองดินทราย (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 152 ตร.ม)

 ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี่  ๔  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๘ โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก   - เพื่อใหก้ารระบาย บ่อพัก 4 บ่อ ,  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนทอ่ระบายน้ า   -ท าใหก้ารระบายน้ า กองช่าง

บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี่ 1 ต.หญา้ปลอ้ง น้ าได้สะดวก  งานลงทอ่ระบายน้ า คสล. เพิ่มขึ้น ได้สะดวกไมม่นี้ าทว่มขัง

ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ร้อยละของประชาชน

(จ านวน 6 ท่อน), มีความพึงพอใจ

พร้อมรางระบายน้ า คสล.

ยาว 64 เมตร

๑๐๙ โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร   - เพื่อใหม้ไีฟฟา้เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 - 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ท าใหเ้กษตรกรในชุมชน กองช่าง/
หมู่ที่ 1 - 8  ต.หญา้ปล้อง   - เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้เกษตรใชอ้ย่างทั่วถงึ ส้านักงานการไฟฟ้า

ขยายไฟฟ้า   -  ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

ศรีสะเกษ

127

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

110 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   - เพือ่ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือจ านวน   -ประชาชนในชุมชน กองช่าง/

หมู่ที่ 1  - 8  ต.หญา้ปล้อง   -แสงสวา่งยามค่ าคนื ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้สาธารณะ ส้านักงานการไฟฟ้า

ขยายไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถงึ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

 ศรีสะเกษ

๑๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร   - เพื่อใหม้ไีฟฟา้เพื่อการเกษตร บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี่ 2  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ท าใหเ้กษตรกรในชุมชน กองช่าง/
บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่2  (เสน้ไปบา้นบาก)   - เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้เกษตรใชอ้ย่างทั่วถงึ ส้านักงานการไฟฟ้า

ต.หญา้ปล้อง ขยายไฟฟ้า   -  ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

ศรีสะเกษ

๑๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร   - เพื่อใหม้ไีฟฟา้เพื่อการเกษตร บา้นสร้างเรือง หมูท่ี ่3  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ท าใหเ้กษตรกรในชุมชน กองช่าง/
บา้นสร้างเรือง หมู่ที่ 3 (สายฮ่องขี้หมา)   - เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้เกษตรใชอ้ย่างทั่วถงึ ส้านักงานการไฟฟ้า

 ต.หญา้ปล้อง ขยายไฟฟ้า   -  ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

ศรีสะเกษ

113 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร   - เพือ่ให้มีไฟฟา้เพือ่การเกษตร บา้นโนนหลอ่ หมู่ที่ ๖  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ท าใหเ้กษตรกรในชุมชน กองช่าง/
บ้านโนนหลอ่ หมูท่ี่ ๖ (เสน้ไปดอนปูต่าหนองไผ่)   - เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้เกษตรใชอ้ย่างทั่วถงึ ส้านักงานการไฟฟ้า

 ต.หญา้ปล้อง ขยายไฟฟ้า   -  ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

ศรีสะเกษ

128

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

114 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร   - เพือ่ให้มีไฟฟา้เพือ่การเกษตร บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ท าใหเ้กษตรกรในชุมชน กองช่าง/
บา้นโนนแย้ หมูท่ี ่7  (เสน้ไปบา้นโนนแดง)   - เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้เกษตรใชอ้ย่างทั่วถงึ ส้านักงานการไฟฟ้า

ต.หญา้ปล้อง ขยายไฟฟ้า   -  ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ ส่วนภมูิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

115 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   - เพื่อเพิ่มแสงสวา่งยามค่ าคนื หมู่ที่  1 - 8   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละปัญหา   - เพือ่เพิม่แสงสวา่งยามค่ าคนื กองช่าง/
ทุกแยก และสัญญาณไฟจราจร/กระจกส่องทาง   - ลดอุบตัเิหตทุางถนน ต.หญา้ปล้อง อาชญากรรมและอันตราย   - ลดอุบัตเิหตุทางถนน ส้านักงานการไฟฟ้า

หมู่ที่  1 - 8   ต.หญา้ปล้อง จากการเกดิ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

อุบัติเหตุลดลง ศรีสะเกษ

๑๑๖ โครงการปรับปรุงซอ่มแซมไฟฟ้า   -  เพื่อใหใ้ช้งานได้ หมู่ที่ 1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนไฟฟ้า   - เพือ่เพิม่แสงสวา่งยามค่ าคนื กองช่าง/
สาธารณะภายในหมู่บ้าน     อย่างมปีระสทิธภิาพ ต.หญา้ปล้อง ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา   - ลดอุบัตเิหตุทางถนน ส้านักงานการไฟฟ้า

หมู่ที่  1 - 8    ต.หญา้ปล้อง   - เพื่อเพิ่มแสงสวา่ง ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

ยามค้่าคืน ศรีสะเกษ

๑๑๗ (อุดหนุน)  ส้านักงานการไฟฟ้าส่วน   - เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา้ที่ชา้รุด หมู่ที่  1 - 8   800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า   - ท้าใหร้ะบบไฟฟ้าในเขต อบต.หญ้าปล้อง/

ภูมิภาคจงัหวดัศีสะเกษ ให้มีประสิทธภิาพ ต.หญา้ปล้อง พื นที่ อบต.ที่ชา้รุดมีประสิทธิ ส้านักงานการไฟฟ้า

  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภาพการใช้งานมากขึ น ส่วนภมูิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

129

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๑๘ โครงการปรับปรุง/ซอ่มแซมไฟฟ้า   -  เพื่อใหใ้ช้งานได้ หมู่ที่ 1 - 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนไฟฟ้า   - เพือ่เพิม่แสงสวา่งยามค่ าคนื กองช่าง
สาธารณะภายในหมู่บา้น     อย่างมปีระสทิธภิาพ ต.หญา้ปล้อง ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา   - ลดอุบัตเิหตุทางถนน

หมู่ที่ 1-๘  ต.หญา้ปลอ้ง   - เพื่อเพิ่มแสงสวา่งยามค่ าคนื

119 โครงการกอ่สร้างถนนประเภทยางพารา   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 5-6 เมตร  - 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน   - ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟัสต์ติคอนกรีต(ParaAsphaltic) สัญจรไปมาสะดวก ยาว 226 เมตร ประชาชนที่มีการ ความสะดวกรวดเร็ว

 สายถนนเชื่อมภายในหมูบ่า้น บา้นโนนหลอ่   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า คมนาคม สะดวก ในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านโนนแย้ หมู่ที่  ๗ 1,356 ตารางเมตร รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น คมนาคม

ต าบลหญา้ปล้อง

120 โครงการกอ่สร้างถนนประเภทยางพารา   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 5-6 เมตร  - 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน   - ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟัสต์ติคอนกรีต(ParaAsphaltic) สัญจรไปมาสะดวก ยาว 226 เมตร ประชาชนที่มีการ ความสะดวกรวดเร็ว

 สายถนนเชือ่มภายในหมูบ่า้น บา้นเอก   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า คมนาคม สะดวก ในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 5 ต าบลหญา้ปล้อง 1,356 ตารางเมตร รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น คมนาคม

๑๒๑ โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์   -เพือ่จดัใหม้ภีมูทิศัน์ ทีท่ าการองคก์ารบริหาร  -  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนใน   - ประชาชนมสีถานที่ตดิตอ่ กองคลัง

ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล ที่สวยงาม สว่นต าบลหญา้ปลอ้ง พื้นที่มคีวามพึ่งพอใจ ราชการที่มภีูมทิศันท์ี่สวยงาม

รวม 121  โครงการ 18,981,200 19,780,800 21,543,000 20,843,000 20,843,000  -  -  - 

13
0

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ ๑  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และการยกระดับเศรษฐกิจท่ีพึง่ตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยุทธศาสตรท่ี์  1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๒   แผนงานการก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม ระบบประปา ถังเก็บน้้า แหล่งน้้าเพือ่อุปโภคบรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

1 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมระบบ   - ประชาชนในพื้นที่มนี้ าเพือ่    หมู่ที่  1 - 8  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในพื้นทีม่นี้ า     -ปรับปรุงซอ่มแซมให้ กองช่าง

ประปา   ภายในต าบลหญา้ปล้อง อุปโภคบริโภค ต. หญา้ปล้อง เพื่ออุปโภคบริโภค มีประสิทธิภาพ

2 โครงการขยายระบบประปาใน   - ประชาชนในพื้นที่มนี้ าประปา บ้านหญา้ปล้อง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื้นทีม่นี้ า    - ท าใหป้ระชาชนในพื้น กองช่าง

บ้านหญา้ปล้องครบทุกหลังคา ใช้อุปโภคบริโภค    หมูท่ี่ 1  ต. หญา้ปลอ้ง เพื่ออุปโภคบริโภค มนี้ าใชอุ้ปโภคบริโภคอย่าง

หมู่ที่  1  ต. หญา้ปล้อง ทั่วถงึ

๓ โครงการปรับปรุงซอ่มแซม   - เพือ่ปรับปรุงซอ่มแซมฝาย มข.  บา้นหญา้ปลอ้ง 86,300  -  -  -  - มนี้ าไวท้ าการเกษตร     -สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง

ฝาย มข.บา้นหญา้ปลอ้ง หมู่ที่ ๑ บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่๑    หมูท่ี่ 1  ต. หญา้ปลอ้ง ความสามารถในการระบายน้ า การเกษตรในฤดูแลง้ได้

๔ โครงการขยายเขตประปาบ้านเอก   - ประชาชนในพื้นที่มนี้ าเพือ่ บ้านเอก 330,000  -  -  -  - ประชาชนในพื้นทีม่นี้ า     -ท าใหป้ระชาชนในพื้นที่ กองช่าง

หมู่ที่ 5 อุปโภคบริโภค หมูท่ี ่ 5 ต. หญา้ปลอ้ง เพื่ออุปโภคบริโภค มนี้ าใชอุ้ปโภคบริโภค

อย่างทั่วถงึ

รวม 4   โครงการ 1,116,300 700,000 700,000 700,000 700,000  -  -  - 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญำ้ปล้อง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 













































































ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา   - เพือ่สร้างวสิยัทัศน ์ และเพิม่   -  คณะผู้บริหารและสมาชกิ ฯ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้บริหาร/   -บุคลากร อบต. ส านักงานปลัด

ประสทิธภิาพบุคลากร ประสทิธภิาพในการท างาน พนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง สมาชกิ อบต./ มวีสิยัทศันก์วา้งไกล

และศกึษาดูงาน ใหก้ับบุคลากร  อบต. หญา้ปลอ้ง พนักงานส่วนต าบล/ ท างาน  อย่างมี

พนกังานจ้าง ประสทิธภิาพ

๒ โครงการอบรมคณุธรรม  -  เพือ่อบรมคุณธรรม   -  คณะผู้บริหารและสมาชกิ ฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร/  - บคุลากรมคีณุธรรม ส านักงานปลัด

จริยธรรมใหก้บัคณะผู้บริหาร, จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจา้ง สมาชกิ อบต./ จริยธรรม

สมาชกิ อบต. ,พนักงานสว่นต าบล แกบ่คุลากรของ  อบต. หญา้ปลอ้ง พนักงานส่วนต าบล/ ปอ้งกนัปญัหา

และพนักงานจา้งของ อบต.หญา้ปลอ้ง พนกังานจ้าง ทจุริตในองคก์ร

อบต. หญา้ปลอ้ง
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งบประมาณ

องค์การบรหิารสว่นต้าบลหญ้าปลอ้ง  อ้าเภอเมือง  จงัหวัดศรสีะกษ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 256๕)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๓ โครงการฝึกอบรมดา้นภาษาอังกฤษ  - เพือ่เสริมทักษะด้านภาษา   -  คณะผู้บริหารและสมาชกิ ฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้บริหาร/  - บุคลากรมคีวามรู้ดา้น ส านักงานปลัด

และภาษาอาเซี่ยนใหก้ับคณะผู้บริหาร,  - เตรียมความพร้อมเขา้สู ่(AEC)  อบต. หญา้ปลอ้ง สมาชกิ อบต./ ภาษาอังกฤษและภาษา

สมาชกิฯ ,พนักงานส่วนต าบล และ พนักงานส่วนต าบล/ อาเซี่ยน
พนักงานจา้งของ  อบต. หญา้ปลอ้ง พนกังานจ้าง
เพื่อเขา้สู ่ (AEC)

๔ สนับสนุนการอบรม สัมมนา    -เพือ่เสริมสร้างประสทิธภิาพ   -  คณะผู้บริหารและสมาชกิ ฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้บริหาร/   -บุคลากร  อบต.หญา้ปล้อง ส านักงานปลัด

คณะผู้บริหาร,  สมาชกิ อบต., ในการท างานให้กบับุคลากร พนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง สมาชกิ อบต./ สามารถท างานไดอ้ย่าง

พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง  อบต. หญา้ปลอ้ง พนักงานส่วนต าบล/ มปีระสทิธภิาพ

 ของ  อบต. หญา้ปลอ้ง พนกังานจ้าง

๕ โครงการฝึกอบรมการใชค้อมพวิเตอร์  - เพื่อพัฒนาความรู้ในการใช้   -  คณะผู้บริหารและสมาชกิฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คณะผู้บริหาร/   -บุคลากร  อบต.หญา้ปล้อง ส านักงานปลัด

และการใชอ้ินเตอร์เน็ตใหก้ับคณะผู้ อนิเตอร์เน็ตและคอมพวิเตอร์ พนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง สมาชกิ อบต. สามารถท างานไดอ้ย่าง

บริหาร,สมาชกิ , อบต.หญา้ปล้อง  อบต. หญา้ปลอ้ง มปีระสทิธภิาพ

๑๓
๓

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๖ คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้   -เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการ  -เลอืกตัง้กรณีครบวาระ 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ  -ผู้บริหารและ/หรือ ส านกังานปลดั

ทอ้งถิ่น เลอืกตัง้ทอ้งถิน่ตามที่ และเลอืกตั้งกรณีแทน ของผู้ใชส้ทิธิ สมาชกิสภา อบต. 

คณะกรรมการเลอืกตัง้ ต าแหนง่ว่าง เลอืกตัง้ จากการเลอืกตัง้

(กกต.)และระเบยีบกฎหมาย ถูกตอ้งตามระเบยีบ

ก าหนด รวมถงึการประชาสัมพันธ์ กฎหมาย

การรณรงค ์หรือการให้

ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน

ใหท้ราบถงึ สิทธ ิหน้าทีแ่ละ

การมสี่วนร่วมทางการเมอืง

ในการเลอืกตัง้

๑๓
๔

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๗ โครงการเพิ่มประสทิธาพการจัดเก็บ   -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ  - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มรีายไดเ้พิ่มขึ้น  - องคก์ารบริหารสว่นต าบล กองคลงั

ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ จัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่ิน ในการจดัเกบ็ภาษี หญา้ปลอ้งมรีายไดเ้พิ่มขึ้น

  -เพื่อใหค้วามรู้และกระตุ้น  - เพื่อใหค้วามรู้และกระตุน้  - ผู้มหีนา้ที่เสยีภาษมีคีวามเขา้ใจ

ผู้มหีนา้ที่เสยีภาษ ีช าระภาษี ใหผู้้มหีนา้ทีเ่สยีภาษี และเห็นความส าคัญของ

ใหต้รงเวลาที่ก าหนด ช าระภาษตีรงเวลาทีก่ าหนด การช าระภาษโีรงเรือนและทีด่นิ

๘ โครงการปรับปรุงขอ้มลูแผนที่ภาษี   -เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ย  - เพื่อปรับปรุงขอ้มลูแผนที่  -  - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพงึพอใจ  - ท าใหข้อ้มูลแผนที่ กองชา่ง

และทะเบยีนทรัพย์สนิ โครงการปรับปรุงขอ้มลูแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ของผู้รับบริการ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สนิ ของ อบต.หญา้ปลอ้ง เพิ่มขึ้น ของ อบต.หญา้ปล้อง

ใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นปัจจุบัน ใหเ้ปน็ปจัจบุนั มปีระสิทธภิาพเป็นปัจจุบัน

๙ โครงการสง่เสริมการมสีว่นร่วม   -เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ย ประชาชน ทัง้ ๘ หมูบ่า้น  -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน  - ประชาชนไดม้ี ส านกังานปลดั

การจัดท าและปรับปรุง ทบทวน โครงการสง่เสริมการมสีว่นร่วม ที่เขา้ร่วมโครงการ ส่วนร่วมในการแสดงความ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น การจัดท าและปรับปรุง ทบทวน ร้อยละความพงึพอใจ คดิเหน็ในการพัฒนาทอ้งถิน่

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ที่ไดรั้บบริการ  - ท าใหป้ระชาชนได้

  -เพื่อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นร่วม รับบริการมที่สะดวก

ในการแสดงความคดิเหน็

รวม 630,000 930,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000  -  -  - 

๑๓
๕

9  โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

       ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ๕.๒  แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 เงนิสมทบกองทนุประกนัสังคม   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบ   - ลกูจา้ง อบต.หญา้ปลอ้ง 49,602 52,530 75,300 75,300 75,300 ลกูจ้าง อบต.   - ประโยชนข์องลูกจา้ง ส านักงานปลัด

เขา้กองทุนประกนัสังคม หญา้ปลอ้ง อบต. หญา้ปลอ้ง

ในอัตราร้อยละ 5 

ของคา่จา้งพนักงานจา้ง

 ตั้งจ่าย  ๑๒ เดอืน

2 เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน   - เพือ่ใหค้วามคุม้ครอง   - ลกูจา้ง อบต.หญา้ปลอ้ง  - 36,144 36,144 36,144 ลกูจ้าง อบต.   - ประโยชนข์องลูกจา้ง ส านักงานปลัด

แกลู่กจ้างที่ประสบอันตราย หญา้ปลอ้ง อบต. หญา้ปลอ้ง

เจ็บปว่ย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องจาก

การท างานใหแ้กน่ายจ้าง

3 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทุน    - ขา้ราชการ  อบต.หญา้ปลอ้ง 149,990 169,990 179,990 179,990 179,990 ขา้ราชการ   - ประโยชน์ของขา้ราชการใน ส านักงานปลัด

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่(ก.บ.ท.) บ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ อบต.หญา้ปลอ้ง  อบต.เมือ่เกษียณ

สว่นทอ้งถิ่น(กบท.) อายุราฃการ

โดยใหห้กัเงนิจากพันธบตัร เงนิกู้

เงนิที่มผู้ีอุทศิใหห้รือเงนิอุดหนุน

รวม 199,592 222,520 291,434 291,434 291,434  -  -  - 

๑๓
๖

งบประมาณ

๓  โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ๕.๓  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการ อบต.สญัจร   - เพือ่จัดหนว่ยบริการตา่งๆ ออกไป  - จัดหนว่ยบริการเคลื่อนที่  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนไดรั้บ  - ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านักงานปลัด/

ใหบ้ริการประชาชนในพื้นที่ อาทเิชน่ กศน.,ปศุสัตวอ์ าเภอ , บริการและขอ้มูล บริการตา่ง ๆ จาก อบต. ร่วมกบัสว่น -

 - รับทราบปญัหาความ เกษตร,พช,ร.พ.สส.สร้างเรือง ขา่วสารของทาง ถงึที่ครอบคลมุ ราชการตา่ง ๆ

ตอ้งการในชุมชน  ไปใหบ้ริการประชาชน ราชการทีเ่พิ่มมากขึ้น ทกุหมูบ่า้น

หมูท่ี่ 1-8

2 โครงการฝึกอบรมดา้นกฎหมายทั่วไป   - เพื่อใหค้วามรู้   - ประชาชนและผู้น าชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - ท าใหป้ระชาชนและ ส านกังานปลดั

และกฎระเบยีบขององคก์ร ดา้นกฎระเบยีบตา่งๆ หมูท่ี่ 1 - 8 โครงการ ผู้น าชมุชนมคีวามรู้

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น  กบัประชาชนและผู้น าชุมชน  ต.หญา้ปลอ้ง ดา้นกฎหมาย  เพิ่มขึ้น

ใหก้ับประชาชนและผู้น าชมุชน สามารถเขา้ตรวจสอบ

หมูท่ี ่  1-8  ต. หญา้ปลอ้ง การท างานของ

ฝ่ายบริหารได้

3 โครงการคนืปลาสูแ่หลง่น้ า   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกจิกรรม กองการศึกษา/

ธรรมชาต ิเฉลมิพระเกยีรติ สภาเดก็และเยาวชน บา้นหญา้ปล้อง  หมูท่ี ่ 1 กจิกรรม สภาเดก็และเยาวชน สภาเดก็และ

ระดบัหมูบ่า้น ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมูบ่า้น ยาวชน

ระดบัหมู่บา้น

13
7

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ๕.๓  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

4 โครงการเยาวชนจติอาสา   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สภาเดก็และเยาวชน บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี่ 2 กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

ระดบัหมูบ่า้น ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมู่บา้น

5 โครงการเยาวชนยุคใหมร่วมใจ   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

อนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้ม สภาเดก็และเยาวชน บา้นสร้างเรือง  หมูท่ี ่3 กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

ระดบัหมูบ่า้น ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมู่บา้น

6 โครงการหมูบ่า้นสวยด้วยมอืเรา   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

สภาเดก็และเยาวชน บา้นวังไฮ หมูท่ี่ 4 กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

ระดบัหมูบ่า้น  ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมู่บา้น

13
8

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ๕.๓  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

7 โครงการเยาวชนจติอาสา   - เพื่อสนบัสนนุกจิกรรมสภาเดก็   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

พัฒนาเพื่อนอ้ง และเยาวชนระดับหมูบ่า้น บา้นเอก หมูท่ี ่5 ต.หญา้ปล้อง กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

ระดบัหมู่บา้น

8 โครงการกฬีาสมานฉันทเ์ยาวชน   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

บา้นโนนหลอ่ สภาเดก็และเยาวชน บา้นโนนหลอ่ หมูท่ี ่6 กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

ระดบัหมูบ่า้น  ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมู่บา้น

9 โครงการกฬีา ๕ ธนัวา   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

ตา้นยาเสพตดิ สภาเดก็ บา้นโนนแย้ หมูท่ี ่7 กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

และเยาวชน  ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมู่บา้น

ระดบัหมูบ่า้น

๑๓
๙

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ๕.๓  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

10 โครงการศึกษาดูงานโครงการ   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกจิกรรม กองการศึกษา/

ศนูย์พัฒนาเกษตรภสูงิห์ สภาเดก็ บา้นโนนส านกั กจิกรรม สภาเดก็และเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน

อันเนื่องจากพระราชด าริ และเยาวชน หมูท่ี่ 8 ระดบัหมูบ่า้น ระดบัหมู่บา้น

ระดบัหมูบ่า้น  ต.หญา้ปลอ้ง

11 โครงการสง่เสริมกจิกรรม   -เพื่อเสริมสร้างประสิทธภิาพ   - ตัวแทนภาคประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุม่ภาคประชาชน   -กลุม่ภาคประชาชน ส านกังานปลดั

กลุม่ภาคประชาชน ในการท างานให้กบักลุม่ภาค  หมูท่ี่  1-8 มคีวามเขม้แข็ง เขม้แข็ง

ใหเ้ขม้แข็ง ประชาชนท ากจิกรรมสาธารณะ ต. หญา้ปลอ้ง

ประโยชนข์อง อปท.

รวม 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000  -  -  - 

๑๔
๐

๑1  โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 





















              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๑   แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร
เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 สนบัสนนุการพฒันา/ปรับปรุงสภาพ   - เพือ่พฒันา/ปรับปรุงสภาพ   - พระธาตุเรืองรอง  หมูท่ี ่ 3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เขม้า   - ท าใหส้ถานทีท่อ่งเทีย่ว ส านกังานปลดั

ภมูทิศันแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว ภมูทิศันแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว   ต าบลหญา้ปลอ้ง เทีย่วแหลง่ทอ่งเทีย่ว เกดิความสวยงาม/

 “วดัพระธาตเุรืองรอง” “พระธาตเุรืองรอง” /สมบรูณ์และท า

ใหน้กัท่องเที่ยวเกดิความประ

ทบัใจเมือ่มาเทีย่วชม

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง   -เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการ    - เส้นทางไปพระธาตุเรืองรอง  10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง   - ท าใหเ้สน้ทางไป ส านกังานปลดั

ไปวดัพระธาตเุรืองรอง ปรับปรุงภมูทิศันแ์ละพฒันา  (แยกบ้านวงัไฮ-พระธาตุ ที่ไดรั้บการบ ารุง พระธาต ุ-เรืองรอง 

เสน้ทางไปวัดพระธาตุเรืองรอง เรืองรอง) รักษา  สวยงาม และท าให้

เชน่ คา่ตน้ไม ้ปุย๋ ดนิปลกู กระถาง นกัทอ่งเที่ยวสญัจรไป-

และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีจ่ าเปน็ เพื่อพัฒนาเสน้ทาง มาอย่างสะดวก

และทอ่งเทีย่วส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง

3 โครงการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์   - เพื่อจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์   - สือ่ประชาสมัพนัธ ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้มาทอ่งเทีย่ว  - ท าใหป้ระชาชนรู้จักสถานที่  ส านกังานปลดั

แหลง่ทอ่งเทีย่ว “พระธาตเุรืองรอง” แหลง่ทอ่งเทีย่วใหป้ระชาชน  “วดัพระธาตเุรืองรอง” เพิม่ขึ้น ทีเ่ทีย่วของต าบล และไดรู้้จัก

ไดรู้้จกัอย่างแพร่หลาย ประวตัคิวามเป็นมาของ

พระธาตุเรืองมากย่ิงขึ้น

141

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารสว่นต้าบลหญ้าปลอ้ง  อ้าเภอเมือง  จงัหวัดศรสีะกษ

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

โครงการท่ี

แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๑   แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร (ตอ่)
เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๔ โครงการจดัท าและตดิตัง้ปา้ย   -  เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนิน จัดท าปา้ยประชาสมัพนัธ์  -  - 30,000  -  - ปา้ยประชาสัมพันธ์   - มปีา้ยประชาสมัพันธ์ ส านกังานปลดั

ประชาสัมพันธจ์ุดทอ่งเทีย่วพระธาตุเรืองรอง โครงการจดัท าและตดิตัง้ปา้ย จุดทอ่งเทีย่วพระธาตุเรืองรอง แหลง่ทอ่งเทีย่ว แหลง่ทอ่งเทีย่ว

ประชาสมัพันธ์จุดท่องเที่ยวพระธาตเุรืองรอง พระธาตุเรืองรอง พระธาตเุรืองรอง

เชน่คา่ปา้ยประชาสัมพันธฯ์ เปน็การพัฒนา

และเพิ่มขดีความสามารถในการบริการ

และรองรับการทอ่งเทีย่ว

๕ ฝึกอบรมมคัคเุทศนก์บัประชาชน ,   - เพื่อปะชาสัมพันธแ์หล่งท่อง   -ประชาชน,เด็กและเยาวชนที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนมัคคุเทศน์   - เพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่ว ส านกังานปลดั

เดก็, เยาวชนทีส่นใจ  ในเขต อบต. เทีย่วศาสนสถานของต าบล สนใจ  ต. หญา้ปลอ้ง เพือ่ตอ้นรับ ที่มาสักการะศาสนสถาน

หญา้ปลอ้ง  “วดัพระธาตเุรืองรอง” นกัทอ่งเทีย่ว “พระธาตเุรืองรอง”

เพิม่ขึ้น   - มมีัคคเุทศนเ์พิ่มขึ้น

๖ โครงการฝึกอบรมยุวมคัคเุทศน ์   - เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ   -เด็กนักเรียนและเยาวชน  - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนมัคคุเทศน์   - เพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่ว ส านกังานปลดั

โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ ในพื้นที่ต าบลหญา้ปลอ้ง เพือ่ตอ้นรับ ที่มาสักการะศาสนสถาน

  - เพือ่ใหค้วามรู้และทกัษะ นกัทอ่งเทีย่ว “พระธาตเุรืองรอง”

การเป็นมัคคุเทศก ์สามารถต้อนรับ เพิม่ขึ้น   - มมีัคคเุทศนเ์พิ่มขึ้น

เชญิชวน แนะน าและน านกัท่องเที่ยวชม

แหลง่ท่องเที่ยวในชุมชนไดอ้ย่างถกูตอ้ง

และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นตน
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ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัโครงการท่ี วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๑   แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร (ตอ่)
เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๗ โครงการอนรัุกษป์า่โนนขี้เหลก็เพือ่   - เพือ่ปรับปรุงอนรัุกษ์    - หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปล้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแหลง่   - มแีหล่งทอ่งเที่ยวแหง่ ส านกังานปลดั

เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ ปา่สาธารณะ ทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น ใหม่สามารถเพิ่มรายได้

บา้นโนนหลอ่  หมูท่ี ่6  เพิม่แหลง่ทอ่งเทีย่ว ในพื้นที่

ต. หญา้ปลอ้ง เชงิอนรัุกษท์างธรรมชาติ

๘ โครงการอนรัุกษป์า่สาธารณะ   - เพือ่อนรัุกษป์า่สาธารณะ     -  บา้นโนนหลอ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแหลง่   - อนรัุกษป์า่สาธารณะ ส านกังานปลดั

(เขตปา่ชา้เกา่) ท าเปน็แหลง่ทอ่งเที่ยว   - มสีถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ  หมู่ที่  6  ต. หญา้ปลอ้ง ทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น

หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปลอ้ง

รวม 780,000 820,000 860,000 830,000 830,000  -  -  - 
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ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

๘  โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

    ๖.๒  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการกอ่สร้างระบบบ าบดัน้ าเสยี   - เพือ่บ าบดัน้ าเสยีในอาคารกอ่น   - หมูท่ี ่ 1-8  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่า้น   - สภาพแวดลอ้ม ส านกังานปลดั

ในหมูบ่า้น ปลอ่ยลงสูถ่นน/แหลง่น้ าสาธารณะ ต. หญา้ปลอ้ง ในชมุชนดขีึ้น

2 จดัซื้อถงัรองรับขยะในชมุชน   - เพื่อใหม้ทีี่รองรับขยะในชุมชน   - หมูท่ี ่ 1-8  ต. หญา้ปลอ้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน   - ประชาชนในเขต ส านกังานปลดั

หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปลอ้ง ในพื้นที ่ อบต. หญา้ปลอ้ง อบต. มถีงัรองรับ

ขยะอย่างทัว่ถงึ  

๓ โครงการจา้งเหมาเกบ็ขยะ   - เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน  ทัง้ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณขยะที่ทิ้ง   - ลดจ านวนขยะ ส านกังานปลดั

ในต าบลหญา้ปลอ้ง  - ลดมลภาวะทางอากาศและทางน้ า มลูฝอยในชมุชน

 - ลดมลภาวะทางอากาศ

และทางน้ า

๔ โครงการกอ่สร้างสถานที่คดัแยกขยะ   - เพือ่ก าจดัขยะมลูฝอย  ๑  แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ท าใหม้ทีีก่ าจดัขยะ ส านกังานปลดั

เตาเผาขยะไร้มลพษิ , เพือ่น าขยะ ในชมุชน กจิกรรม และน าขยะกลับมาใชป้ระโยชน์   /จังหวัดศรีสะเกษ

กลบัมาใชป้ระโยชน ์  แบบครบวงจร  - ลดมลภาวะทางอากาศ ภายใน ต. หญา้ปลอ้ง /กรมทรัพยากรและ

ภายในเขต อบต. หญา้ปลอ้ง และทางน้ า  - มรีายไดจ้ากการขาย สิง่แวดลอ้ม

(สถานทีศ่กึษาดงูานเทศบาล  - มรีายไดเ้พิม่จากการขายขยะ ขยะและขายปุย๋อนิทรีย์

ส าโรงทาบ จ. สริุนทร์) อัดเม็ดและน้ าหมัก EM

๕ โครงการกอ่สร้างเตาเผาขยะไร้ควนั   - เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน    - หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปล้อง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนหมูบ่า้น   - ลดจ านวนขยะมลูฝอย ส านกังานปลดั

ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่ 1-8  ต. หญา้ปล้อง  - ลดมลภาวะทางอากาศและ ในชมุชน

ทางน้ า  - ลดมลภาวะ

 ทางอากาศและทางน้ า

รวม 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000  -  - 

๑๔๔

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

๕  โครงการ

โครงการ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๓   แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการปลูกปา่เพื่อสังคมและสิง่แวดล้อม   - เพือ่ประชาชนไดต้ระหนักถงึ    - หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปล้อง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนพื้นทีป่า่   -ท าใหส้ภาพแวดล้อมใน ส านกังานปลดั

ความส าคัญของการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพิม่ขึ้น ชมุชนดขีึ้น

และไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการปลูกปา่ให้   -  ปา่ในพื้นทีเ่พิม่ขึ้น

คงความอุดมสมบูรณ์และยังยืนต่อไป

2 โครงการรณรงคส์ง่เสริมใหป้ระชาชนดแูลรักษา   - เพื่อสง่เสริมใหป้ระชาชนรักษ์    - หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปล้อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - ท าใหป้ระชาชนในเขต อบต. ส านกังานปลดั

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มในชุมชน กจิกรรม รักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละ

 สิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง

๓ โครงการชุมชนต้นแบบ   -  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ    - หมู่ที่  1 - 8  ต. หญ้าปล้อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนหมูบ่้าน   - ประชาชนมสุีขภาพดี ส้านักงานปลัด

 ลดคัดแยกขยะต้นทาง ชมุชนแบบลดคัดแยกขยะต้นทาง ต้นแบบลดคัดแยก

 -  เพือ่สนับสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชน ขยะต้นทาง

มีความรู้สามารถคัดแยกอย่างถูกต้อง

และเหมาะสมและส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

รักษาความสะอาดในพื นที่

อยา่งถูกสุขลักษณะ
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ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัวัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๓   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๔ โครงการคลองสวย น ้าใส   -  เพ่ือรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์สร้างจิต   - ประชาชน  30,000 55,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม   - หน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครอง ส านกังานปลดั

ต าบลหญา้ปลอ้ง ส านึกและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๖๐ คน กิจกรรม ส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และประชาชน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน กลุ่ม อปพร. มีจิตส านกัและมีส่วนรวมในการ

และประชาชนในการอนุรักษ์  จ  านวน ๒๐ คน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูแหล่งน ้า คู คลอง

 ฟ้ืนฟ ูแหล่งน ้า คู คลอง อสม. จ านวน  ๒๐ คน   - คุณภาพน ้าใน
  -  เพ่ือปรับปรุง ฟ้ืนฟู คุณภาพน ้า เจา้หนา้ท่ีและ คลองดีข้ีน
ในคลองใหดี้ข้ึน พนกังานส่วนต าบล  - เกิดคลองสวย
  -เพือ่ก้าจดัวชัพชืผักตบชวา จ านวน  ๓๐ คน  น ้าใสและเป็นตน้แบบ
ในแหล่งน า้สาธารณะ น าร่องในการขยายผล
 -  เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ล  าคลองสาธารณะ ไปพ้ีนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป
ในพ้ืนท่ีต าบลหญา้ปลอ้ง

๕ โครงการก าจดัวชัพืช /ห้วย/คลอง/หนองบึง   -เพ่ือก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชต่างๆ    - หมูท่ี่  ๑ - ๘  ต. หญา้ปลอ้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนห้วย/คลอง/   - หว้ย/คลอง/ ส านกังานปลดั
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหญา้ปลอ้ง   -เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงสภาพน ้า   หนองบึง ท่ีไดรั้บการ หนองบึงไดรั้บการ

 หว้ย คลอง/หนองบึงในพ้ืนท่ี ก าจดัวชัพืช ก าจดัวชัพืชท าใหน้ ้า
ต  าบลหญา้ปลอ้ง มีคุณภาพดีสามารถใช้

ประโยชนไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนื
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โครงการ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ท่ี วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๓   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๖ โครงการจดัหา / ขดุลอกแหลง่น้ า   -  มแีหลง่น้ าใชเ้พือ่การเกษตร หมู่ที่  1-8 ต. หญา้ปลอ้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แหลง่น้ าธรรมชาติ    - ท าใหป้ระชาชนในพื้น อบต.หญา้ปลอ้ง

ทางธรรมชาต ิ  ในต าบลหญา้ปลอ้ง   -  ประชาชนในพื้นทีม่นี้ าใช้ เชน่ กบ, หนองเยอร์ หนองสองหอ้ง, เพิม่ขึ้น มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตรตลอดปี

หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปลอ้ง ตลอดปี หนองแมว, หนองตาปาว ลดปญัหาที่เกดิจากภยัแลง้

๗ โครงการปรับปรุง/ขดุลอกคลองอสีานเขยีว   - เพือ่ขุดลอกคลองอสีานเขยีว หมู่ที่  1, 2, 3, 5   ต.หญา้ปลอ้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคลองที่   - แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจาก อบต.หญา้ปลอ้ง

หมูท่ี ่1, 2, 3, 5   ต.หญา้ปลอ้ง เพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกดิจากอุทกภัย ยาว  1,500 - 4,000 เมตร ไดรั้บการปรับปรุง อุทกภยัและภยัแลง้

และภยัแลง้  - มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร

๘ โครงการทอ้งถิน่สร้างปา่รักษน์้ า   - เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าใหก้บัชุมชนและพื้นที่สาธารณะ   - ทีส่าธารณประโยชน์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนพื้นทีป่า่ไม้   - เพิ่มพื้นทีป่า่ไมต้ามทีส่าธารณะ
ส านักงานปลัด/เกษตร

 เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ าในการอุปโภค ในพื้นที่ต าบลหญา้ปลอ้ง สาธารณะเพิม่มากขึ้น ท าใหพ้ื้นที่ปา่ส าหรับใชส้อยในชุมชน

บริโภคและท าการเกษตร เพิม่ขึ้น ลดภาวะโลกร้อน ภัยพบิัติ

 - เพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิละแสดงออกถงึ   ทางธรรมชาติ เกิดความสามัคคี

ความจงรักภักดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัริย์ ในชุมชนมจีติส านึกในการอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้มและทรัพยกรธรรมชาตขิองชุมชน

๙ โครงการสง่เสริมการปลูกปา่   - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ   - หมูท่ี่  ๑-๘ ต.หญา้ปลอ้ง  - 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนพื้นทีป่า่ไม้   -ท าใหส้ภาพแวดลอ้ม ส านักงานปลัด/เกษตร

เฉลมิพระเกตีรติ สง่เสริมการปลูกปา่เฉลมิพระเกยีรติ สาธารณะเพิม่มากขึ้น ในชุมชนดขีึ้น

  -ปา่ในพื้นทีเ่พิม่ขึ้น
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โครงการท่ี

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๓   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๑๐ โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการ   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ    - หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปล้อง  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมูบ่า้น  - มหีมูบ่า้นตน้แบบ ส านกังานปลดั

ขยะมลูฝอยหมูบ่า้นตน้แบบ ฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตน้แบบเพิม่ขึ้น  - ประชาชนเด็กและเยาวชน

หมูบ่า้นตน้แบบ เชน่ คา่วทิยากร คา่วัสดุ มคีวามรู้ความสามารถคดัแยก

คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดืม่ และจัดการขยะไดอ้ย่างถกูวธิี

ที่ไมม่สีว่นผสมของแอลกฮอลแ์ละ

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อสนับสนุนให้

ประชาชน เด็กและเยาวชน มคีวามรู้ความสามารถ

คัดแยกและจัดการขยะได้อย่างถูกวธิี

๑๑ โครงการสง่เสริมและการอนุรักษพ์ันธกุรรมพชื   - เพือ่จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตาม หมู่ที่  1-8 ต. หญา้ปลอ้ง  -  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน    - เพิม่พื้นทีส่เีขยีว อบต.หญา้ปลอ้ง

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ  โครงการสง่เสริมและการอนุรักษพ์ันธกุรรมพชื ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปล้อง ใหก้บัต าบลหญา้ปลอ้ง

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็ อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ มคีวามรู้และสามารถ

พระเทพรัตนราชสดุาเจา้ฟา้มหาจักรีสริินทร  - เพื่อสง่เสริมใหค้วามรู้และสร้างจติส านกึ น าไปใชใ้นการอนุรักษ์

มหาวชริาลงกรณวรราชภกัด ีสริิกจิการิณี การมสีว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นที่ได้

พรียพฒัน รัฐสมีาคณุากรปยิชาติ ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง

สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)

รวม 935,000 1,020,000 1,115,000 1,115,000 1,115,000  -  -  - 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

๑๑  โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



















     ๓.๑  แผนงานการศึกษา

เป้ำหมำย ตวัชีว้ดั หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพฒันาคุณภาพ  -เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ ชดุอุปกรณ์  - 30,700  -  -  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ กรมส่งเสริม

การศกึษาดว้ย ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ เดก็แรกเกดิ 0-5 ปี เด็กแรกเกดิ 0-5 ปี การปกครองทอ้งถิ่น

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พฒันาคณุภาพการศกึษา พฒันาคณุภาพการศกึษา มพีัฒนาการสมวัย มพีัฒนาการสมวัย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้ดแูลเดก็มคีวามรู้ ครูผู้ดแูลเดก็มคีวามรู้

DLTV ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ DLTV จ านวน  ๑ ชุด ทกัษะในการดูแลเด็ก ทักษะในการดูแลเด็ก

บ้านหญา้ปล้อง องคก์าร ถกูต้องสร้างโอกาส ถกูตอ้งสร้างโอกาส

บริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง ทางการศกึษาอย่างมี ทางการศกึษาอย่างมี

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ คุณภาพเทา่เทยีมกัน คณุภาพเทา่เทยีมกนั

จังหวัดศรีสะเกษ

รวม  - 30,700  -  -  -  -  -  -

๑๔๙

                ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
               องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหญ้ำปลอ้ง  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การสร้างภมิูคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยุทธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภมิูคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
                       รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

       ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ :  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงกำร วตัถุประสงค์
งบประมำณ

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

                   1   โครงการ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงำนเคหะและชมุชน
เป้ำหมำย ตวัชีว้ดั หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 ร้อยละหรือจ้านวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

(ไปบ้านหนองไผ่ ต้าบลหนองไผ่) สัญจรไปมาสะดวก หนา 0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ้าเภอ/จังหวัด

บา้นหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 1 ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ (มีพื นที่ไม้น้อยกวา่ 3,500 ตร.ม.) การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม
 หมู่ที่  1  ต. หญ้าปล้อง รวดเร็วเพิ่มมากขึ น

2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.(จากบา้น   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร  ยาว 700 เมตร 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

หญา้ปลอ้ง หมูท่ี่ 2 ไปบา้นน้ าค า สญัจรไปมาสะดวก หนาเฉลีย่ 0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ้าเภอ/จังหวัด
ต าบลน้ าค า)  บ้านหญา้ปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปล้อง การคมนาคมสะดวก เสน้ทางคมนาคม

หมู่ที่ 2 ต. หญา้ปลอ้ง รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

3 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเส้น   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   บ้านสร้างเรืองหมู่ที่  3 ต.หญ้าปล้อง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางถนนทีไ่ด้รับ   -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

ส่ีแยกบ้านวงัไฮ - วดัพระธาตุเรืองรอง   - สร้างความเจริญให้พื นที่ กว้าง 6.00 เมตร การบ้ารุงรักษา   -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

 - เชื่อม  ทต.น า้ค้า ยาว 2,500 เมตร
 (บา้นสร้างเรือง หมูท่ี่  3 ต. หญ้าปล้อง)
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                       รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
                  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหญ้ำปลอ้ง  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ

ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ที่ โครงกำร วตัถุประสงค์
งบประมำณ

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปำ้หมำย ตวัชีว้ัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

4 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้าง  5 เมตร ยาว  1,300 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

(จากบ้านสร้างเรือง-บ้านหนองโน)   - สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ สูง  0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

 บ้านสร้างเรืองหมูท่ี ่3  หมู่ที่  3  ต. หญ้าปล้อง ประชาชนเดินทางสะดวก

 ต.หญ้าปล้อง 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร  ยาว 1,500 เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทางถนนทีไ่ด้รับ    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

ทางลาดยาง บา้นวงัไฮเชื่อมเทศบาลต้าบลน ้าค้า   - สร้างความเจริญให้พื นที่  หมู่ที่  4  ต. หญ้าปล้อง การบ้ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  ต.หญา้ปล้อง

6 โครงการ กอ่สร้างถนน  คสล. บ้าน   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 5 เมตร  ยาว 1,000 เมตร 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

เอก   ต.หญ้าปล้อง(ไปบา้นหนองโน   - สร้างความเจริญให้พื นที่ หนา  0.15  เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

ใต้ เทศบาลต้าบลน ้าค้า)   หมูท่ี ่ 5  ต. หญ้าปล้อง ประชาชน
หมูท่ี ่5  บ้านเอก   ต. หญา้ปล้อง เดินทางสะดวก
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ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปำ้หมำย ตวัชีว้ัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 5  ม.  ยาว  700 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

(บ้านเอก-บ้านใหมจ่ากบ้านนางบัวลา   - สร้างความเจริญให้พื นที่ หนา  0.15  เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

พงษ์พิละเชื่อมต่อ เทศบาลต้าบลน ้าค้า) บา้นเอก หมูท่ี่ 5 ประชาชนเดินทางสะดวก

บา้นเอกหมูท่ี่ 5  ต. หญ้าปล้อง
ต.หญ้าปล้อง

๘ โครงการ กอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร  ยาว  600 เมตร 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

บา้นโนนหล่อ หมู่ที ่ 6 ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญให้พื นที่ หนา 0.15  เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

(ไปบ้านหนองไผ่  ต.หนองไผ่) พท.ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตร.ม. ประชาชนเดินทางสะดวก

 หมู่ที่ 6 ต. หญ้าปล้อง

๙ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.(สายไปบ้าน   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 5  เมตร ยาว 700 เมตร 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

น้อมเกล้า - ต้าบลหนองไผ่)   - สร้างความเจริญให้พื นที่ หนา  0.15  เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

 หมู่ที่  7  ต. หญ้าปล้อง   หมูท่ี ่ 7  ต. หญ้าปล้อง ประชาชนเดินทางสะดวก

พท.ไม่น้อยกว่า  3,500 ตร.ม.
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โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้

ที่

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปำ้หมำย ตวัชีว้ัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก
๑๐ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.   - เพื่อแกป้ญัหาการสัญจร   กวา้ง 5  เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร 2,443,000 2,443,000 2,443,000 2,443,000 2,443,000 ระยะทาง    -ประชาชนไดรั้บประโยชย์   อบจ.ศรีสะเกษ/

บา้นโนนแย้ หมูท่ี ่๗ ซอยอูเ่จริญยนต์ ไปมาสะดวก หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ของถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ในการสญัจรไปมา อ าเภอ/จังหวัด

ต.หญา้ปลอ้ง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่   หมู่ที่  7  ต. หญา้ปลอ้ง ประชาชนเดินทางสะดวก สะดวกปลอดภยั

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘๙ เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

ซอยฮ่องเอีย่น 2 พร้อมรางระบายน ้า สัญจรไปมาสะดวก หนา ๐.๑๐ เมตร ในการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ้าเภอ/จังหวัด

หมูท่ี่ ๘ ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญให้พื นที่ (หรือมีพื นที่ไม่น้อยกวา่ ๓๕๖.๐๐ ตร.ม.) สะดวกและปลอดภัยยิง่ขึ น เส้นทางคมนาคม
อ.เมืองศรีสะเกษ รางระบายน ้า คสล. ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร 

จ.ศรีสะเกษ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

หมู่ที ่๘ ต.หญา้ปล้อง

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.    - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 ร้อยละหรือจา้นวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

(สายไปต้าบลหนองไผ่) สัญจรไปมาสะดวก หนา   0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ้าเภอ/จังหวัด

บา้นหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 1 ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญให้พื นที่ (มีพื นที่ไม้น้อยกว่า ๓,๕00 ตร.ม.) การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  หมู่ที่  1  ต. หญ้าปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ น
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       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
เป้ำหมำย ตวัชีว้ดั หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.    - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละหรือจ้านวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

(เส้นหลังโรงเรียนบ้านหญา้ปล้อง) สัญจรไปมาสะดวก หนา   0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ้าเภอ/จังหวัด

บา้นหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 1 ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ (มีพื นที่ไม้น้อยกวา่ ๒,๐๘๐ ตร.ม.) การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  หมู่ที่  1  ต. หญ้าปล้อง รวดเร็วเพิ่มมากขึ น

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กวา้ง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละหรือจา้นวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

(เส้นทางบ้านสร้างเรือง-บ้านเอก) สัญจรไปมาสะดวก หนา 0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ้าเภอ/จังหวัด

หมูท่ี่ ๓ ต. หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญให้พื นที่ (มีพื นที่ไม้น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.) การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  หมู่ที่  ๓  ต. หญ้าปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ น

๑๕ โครงการแกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม   - เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขังในชุมชน   บา้นโนนส้านกั หมูท่ี ่ ๘ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความสามารถในการ   - ระบายน ้าในชุมชน   อบจ.ศรีสะเกษ/

บา้นโนนส้านกั   - ลดปญัหาน ้าเน่าเสีย ระบายน า้   - ป้องกันน ้าท่วมขัง อ้าเภอ/จังหวัด
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ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ที่ โครงกำร วตัถุประสงค์
งบประมำณ

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปำ้หมำย ตวัชีว้ัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.    - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กวา้ง 5 เมตร ยาว ๑00 เมตร 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 ร้อยละหรือจา้นวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

(เชื่อมต้าบลหนองไผ่) สัญจรไปมาสะดวก หนา   0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ้าเภอ/จังหวัด

บา้นหญ้าปล้อง  หมู่ที่ ๒ ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญให้พื นที่ (มีพื นที่ไม้น้อยกว่า 500 ตร.ม.) การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  หมู่ที่  1  ต. หญ้าปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ น

๑๗ โครงการปรับปรุงและ   - เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขังในชุมชน ช่วงที่ 1 ขนาด 0.60 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความสามารถในการ   - ระบายน ้าในชุมชน   อบจ.ศรีสะเกษ/

ซ่อมแซมท่อระบายน ้า คสล.   - ลดปญัหาน ้าเน่าเสีย  (พร้อมบ่อ พัก คสล.) ระบายน า้   - ป้องกันน ้าท่วมขัง อ้าเภอ/จังหวัด

 ช่วงที่ 1 ชุมชนวาสนานิเวศน,์ ระยะ 980 เมตร 
 ช่วงที่ 2 ซ.เบญจมาศ ทบัหลังด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก- 

บา้นโนนส้านกั หมูท่ี่ 8  ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม.

 ต.หญ้าปล้อง  ช่วง  2 ขนาด 0.60  เมตร

 (พร้อมบ่อพักคสล.) 
ระยะ  2,290  เมตร 

รวมระยะท่อระบายน ้า 

3,270 เมตร
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งบประมำณ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับโครงกำร วัตถุประสงค์

       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

ที่

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปำ้หมำย ตวัชีว้ัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

18 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  - เพือ่ก่อสร้างอาคารเรียน  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได้อาคารเรียน  - มีอาคารเรียน กรมส่งเสริม
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก หมู่ที่ 5 ต้าบลหญ้าปล้อง หลังใหม่ที่ได้ การปกครอง

 - เพื่อมีอาคารเรียนหลังใหม่ มาตรฐานรองรับ ท้องถิ่น
รองรับเด็กปฐมวัย ปริมาณเด็กปฐมวัย

๑๙ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 685 เมตร  -  - 1,941,000 1,941,000 1,941,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

เสริมเหล็ก(เส้นไปบ้านหนองโน) สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

บา้นสร้างเรือง หมูท่ี่  3   - สร้างความเจริญในพื นที่ (มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 3,425 ตร.ม.) ประชาชนเดินทาง

ต้าบลหญ้าปล้อง บ้านสร้างเรือง หมูท่ี ่๓ สะดวก
ต้าบลหญ้ปาล้อง
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       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์
งบประมำณ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับโครงกำรที่

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปำ้หมำย ตวัชีว้ัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๒๐ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ ช่วง ที่ 1 กวา้ง 3.50 เมตร  -  - 388,000 388,000 388,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

เสริมเหล็ก(ซอยฮ่องเอี่ยน 1) สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

บา้นโนนหล่อ หมูท่ี่  ๖   - สร้างความเจริญในพื นที่ ช่วง ที่ 2 กวา้ง 4.00 เมตร, ประชาชนเดินทาง

ต้าบลหญ้าปล้อง ยาว 19 เมตร สะดวก
หนา 0.15 เมตร

ช่วง ที่ 3 กวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 97 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
(มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม.)

บา้นโนนหล่อ  หมู่ที่ ๖ 

ต้าบลหญ้ปาล้อง

๒๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138 เมตร  -  - 323,900 323,900 323,900 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

(ซอยหน้าบริษัท ส.การโยธา) สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

บา้นวังไฮ หมูท่ี่  4   - สร้างความเจริญในพื นที่ (มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.) ประชาชนเดินทาง

ต้าบลหญ้าปล้อง บา้นวังไฮ หมูท่ี่ 4 สะดวก
ต้าบลหญ้าปล้อง
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       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปำ้หมำย ตวัชีว้ัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๒๒ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138 เมตร  -  - 323,900 323,900 323,900 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

เสริมเหล็ก(ซอยอดุมมงคล) สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

บา้นโนนส้านกั หมูท่ี่  ๘   - สร้างความเจริญในพื นที่ (มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.) ประชาชนเดินทาง

ต้าบลหญ้าปล้อง บ้านโนนส้านัก หมูท่ี ่๘ สะดวก
ต้าบลหญ้ปาล้อง

๒๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร  -  - 458,900 458,900 458,900 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

เสริมเหล็ก(ซอยฮ่องเอี่ยน 4) สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื นที่ อ้าเภอ/จังหวัด

บา้นโนนส้านกั หมูท่ี่  ๘   - สร้างความเจริญในพื นที่ (มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.) ประชาชนเดินทาง

ต้าบลหญ้าปล้อง บ้านโนนส้านัก หมูท่ี ่๘ สะดวก
ต้าบลหญ้ปาล้อง

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ กวา้ง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. - 193,000 193,000 193,000 193,000 ระยะทางของ -ประชาชนได้รับประโยชน์ อบจ.ศรีสะเกษ/

เสริมเหล็ก (ซอยรุ่งเรือง) สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี พท. ถนนที่ได้มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา อ้าเภอ/
บ้านโนนแย้ หมู่ที ่7   - สร้างความเจริญในพื นที่ ไม่น้อยกว่า 328.00 ตร.ม. ประชาชนเดินทาง สะดวกปลอดภัย จังหวดั
ต้าบลหญ้าปล้อง สะดวก
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้

       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงำนเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปำ้หมำย ตวัชีว้ัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๒๕ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม   - เพือ่ปอ้งกนัน ้าท่วมขงั ช่วงที่ ๑ ขนาด 0.60 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความสามารถ    -ระบายน ้าในชุมชน   อบจ.ศรีสะเกษ/

ทอ่ระบายน ้า คสล.ช่วงที่ ๑ ชุมชน ในชุมชน (พร้อมบ่อ พัก คสล.) ในการระบายน ้า    -ป้องกันน ้าท่วมขัง อ้าเภอ/จังหวัด

วาสนานิเวศน์, ช่วงที ่๒ ซ.เบญจมาศ   - ลดปญัหาน ้าเน่าเสีย ระยะ 980 เมตร
บา้นโนนส้านกั หมูท่ี่ ๘ ทับหลังด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก-

ต.หญ้าปล้อง ไมน่อ้ยกว่า 980 ตร.ม

ช่วงที่ ๒ ขนาด 0.60 ม.

(พร้อมบ่อพัก คสล.)
ระยะ 2,290 มตร
รวมระยะท่อระบายน ้า 

๓,๒๗๐ เมตร

รวม 51,293,000 51,486,000 54,921,700 54,921,700 54,921,700  -  -  -
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                   25   โครงการ

ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 ๔.2    แผนงำนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปำ ถังเก็บน้ ำ แหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค
เปำ้หมำย ตวัชีว้ัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา   -ประชาชนในพื นทีม่ีน ้าประปา หมูท่ี ่๘  ต้าบลหญ้าปล้อง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื นที่มีน ้า - ท้าให้ประชาชนในพื นที่ อบจ.ศรีสะเกษ/

หมู่บ้าน(ซอยสามัคคี๑, ซอยสามัคคี ๒, ใช้อุปโภคบริโภค เพือ่อุปโภคบริโภค มีน ้าใช้อุปโภค อ้าเภอ/จังหวัด

ซอยเบญจมาศ) บริโภคอย่างทัว่ถึง

หมู่ที ่๘ ต.หญ้าปล้อง

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา   -ประชาชนในพื นทีม่ีน ้าประปา หมูท่ี ่4  ต้าบลหญ้าปล้อง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนในพื นที่มีน ้า - เพือ่ใหม้ีน ้าสะอาดไว้ อบจ.ศรีสะเกษ/

 บาดาลขนาดใหญ่ ใช้อุปโภคบริโภค เพือ่อุปโภคบริโภค เพือ่อุปโภคบริโภค อ้าเภอ/จังหวัด

บ้านวงัไฮ หมูท่ี ่๔ ต.หญ้าปล้อง ทุกครัวเรือน

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา   -ประชาชนในพื นทีม่ีน ้าประปา หมูท่ี ่๕  ต้าบลหญ้าปล้อง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนในพื นที่มีน ้า - เพือ่ใหม้ีน ้าสะอาดไว้ อบจ.ศรีสะเกษ/

 บาดาลขนาดใหญ่ ใช้อุปโภคบริโภค เพือ่อุปโภคบริโภค เพือ่อุปโภคบริโภค อ้าเภอ/จังหวัด

บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.หญ้าปล้อง ทุกครัวเรือน
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ที่ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 ๔.2    แผนงำนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปำ ถังเก็บน้ ำ แหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค(ต่อ)
เปำ้หมำย ตวัชีว้ัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

4 โครงการขยายเขตระบบประปา   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ บ้านวงัไฮ หมู่ที ่4 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื นที่ - ประชาชนในพื นที่ การประปาส่วน

ภูมิภาค บ้านวงัไฮ หมู่ที ่4 มีน ้าเพือ่การอุปโภคบริโภค ต้าบลหญ้าปล้อง มีน า้เพือ่การอุปโภค- มีน ้าเพือ่อุปโภค ภูมิภาคจงัหวดั

ต้าบลหญ้าปล้อง บริโภค บริโภคอย่างทัว่ถึง ศรีสะเกษ/

อ้าเภอ/จังหวัด

5 โครงการขยายเขตระบบประปา   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ บ้านเอก หมู่ที ่5 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื นที่ - ประชาชนในพื นที่ การประปาส่วน

ภูมิภาค บ้านเอก หมู่ที ่5 มีน ้าเพือ่การอุปโภคบริโภค ต้าบลหญ้าปล้อง มีน า้เพือ่การอุปโภค- มีน ้าเพือ่อุปโภค ภูมิภาคจงัหวดั

ต้าบลหญ้าปล้อง บริโภค บริโภคอย่างทัว่ถึง ศรีสะเกษ/

อ้าเภอ/จังหวัด

6 โครงการขยายเขตระบบประปา   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ บ้านโนนหล่อ หมู่ที ่6 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื นที่ - ประชาชนในพื นที่ การประปาส่วน

ภูมิภาค บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6 มีน ้าเพือ่การอุปโภคบริโภค ต้าบลหญ้าปล้อง มีน า้เพือ่การอุปโภค- มีน ้าเพือ่อุปโภค ภูมิภาคจงัหวดั

ต้าบลหญ้าปล้อง บริโภค บริโภคอย่างทัว่ถึง ศรีสะเกษ/

อ้าเภอ/จังหวัด

7 โครงการขยายเขตระบบประปา   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ บ้านโนนแย้ หมู่ที ่7 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื นที่ - ประชาชนในพื นที่ การประปาส่วน

ภมูภิาค บา้นโนนแย้ หมู่ที่ 7 มีน ้าเพือ่การอุปโภคบริโภค ต้าบลหญ้าปล้อง มีน า้เพือ่การอุปโภค- มีน ้าเพือ่อุปโภค ภูมิภาคจงัหวดั

ต้าบลหญ้าปล้อง บริโภค บริโภคอย่างทัว่ถึง ศรีสะเกษ/

อ้าเภอ/จังหวัด

รวม 7,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
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ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศำสตร์ที ่ ๔ :  กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

                    7   โครงการ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  5 : การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิารและการพฒันาบคุลากรท้องถิ่น

 ๕.๓  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการปอ้งกันแกป้ัญหายาเสพตดิ  -เพือ่เป็นการสง่เสริมให้เดก็   -สภาเดก็และเยาวชน 20,000 - - - - จ านวนผู้เขา้ร่วม  - กลุ่มเปา้หมาย ส านักงานพัฒนาสังคม

และการตัง้ครรภไ์มพ่ร้อมในเดก็ และเยาวชนต าบลหญา้ปล้อง ต าบลหญา้ปลอ้งและ กจิกรรม เปน็แบบอย่างที่ดี และความมั่นคงของ

และเยาวชนต าบลหญา้ปลอ้ง รู้เทา่ทนัภัยของยาเสพตดิท าใหรู้้ นกัเรียนในเขตพื้นที่  - ใชเ้วลาวา่งเปน็ มนษุย์จังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์ของยาเสพติด ต าบลหญา้ปลอ้ง ประโยชน ์มคีวามเขา้ใจ

 - เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน เกี่ยวกบัเพศศกึษา

ไดป้ระพฤตตินเปน็แบบอย่างทีด่ี  การปอ้งกนัและ

และสามารถด ารงชวีติได้ ตระหนกัถงึผลที่

อย่างมคีวามสุขในสังคม จะเกดิจากการมี

 - มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ เพศสมัพนัธก์อ่น

ปญัหาและผลกระทบที่เกดิขึ้นจาก วยัอันควรและ
การมเีพศสัมพันธก์อ่นวัยอันควร การตั้งครรภไ์มพ่ร้อม

 - มคีวามรู้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับเพศศึกษาและ

การปอ้งกนัการตั้งครรภ์
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                 ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๒  การเสรมิสรา้งภมิูคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

                       รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๕  การบรหิารจดัการภาครฐัโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

งบประมำณ
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 ๕.๓  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน (ต่อ)

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด หน่วยงำน
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๒ โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส   - เพือ่สร้างภมูิคุ้นกนัใหเ้ด็กและ   - เด็กและเยาวชนในพื นที่ - 20,000 - - - จ านวนผู้เขา้ร่วม   - เด็กและเยาวชนได้มี ส านักงานพัฒนาสังคม

ไมเ่สพ ไมท่อ้ง ไมติ่ดเกมส์ เยาวชน ได้มีความรู้ ความเขา้ใจ ต้าบล/หญา้ปล้องและนักเรียนในเขต กจิกรรม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ และความมั่นคงของ

สภาเด็กและเยาวชนต้าบลหญ้าปล้อง เกี่ยวกบัปัญหาและผลกระทบที่ พื นที่ต้าบลหญ้าปล้อง อ้าเภอ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ น มนษุย์จังหวัดศรีสะเกษ

อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ เกดิขึ นจากการมเีพศสัมพันธ์ เมืองศรีสะเกษ จ้านวน ๗๐ คน จากการมีเพศสัมพนัธ ์
การเสพยาเสพติด การติดเกมส์ การเสพยาเสพติด การติดเกมส์

 - เพือ่ให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้  -เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้

ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง ถึงหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคมและมีความรัก ความเข้าใจกนัมากยิ่งขึ น และสังคมและมีความรัก ความเข้าใจกนัมากยิง่ขึ น

 - เพือ่ให้มีเครือข่ายแกนน้าเด็ก  - มีเครือข่ายแกนน้าเด็ก

และเยาวชนต้าบลหญ้าปล้อง และเยาวชนต้าบลหญ้าปล้อง

หา่งไกลจากการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอันควร ห่างไกลจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันคว

การตั งครรภ์ไม่พร้อม การเสพยาเสพติด การตั งครรภไ์ม่พร้อม การเสพยาเสพติด

การติดเกมส์และขยายผลต่อเนื่องไปยัง การติดเกมส์และขยายผลต่อเนื่องไปยัง

เด็กและเยาวชนในพื นที่ เด็กและเยาวชนในพื นที่

 - เพื่อให้มีกลไกความร่วมมือระหวา่ง  - มีกลไกความร่วมมือระหวา่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับฝ่ายปกครอง

ในพื นที่ในการป้องกนัปัญหา ในพื นที่ในการป้องกนัปัญหา

การมีเพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนัควร การมีเพศสัมพันธก์่อนวยัอันควร

การตั งครรภไ์มพ่ร้อม การเสพ การตั งครรภไ์ม่พร้อม การเสพ

ยาเสพติดและการติดเกมส์ ยาเสพติดและการติดเกมส์

รวม 20,000 20,000 - - -  -  -  -
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ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

                  2    โครงการ

งบประมำณ
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       6.๑  แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์   -  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชาชน  -ปรับปรุงภูมิทัศน์   อบจ.ศรีสะเกษ/

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอา่งเกบ็น ้า พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว ที่มาใช้สถานที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ้าเภอ/จังหวัด

บ้านโนนแย ้อ.เมืองศรีสะเกษ อ่างเก็บน ้าบ้านโนนแย้ อ่างเก็บน ้าบ้านโนนแย้ ในการพกัผ่อน อา่งเกบ็น ้าบา้นโนนแย้

จ.ศรีสะเกษ ต.หญ้าปล้อง
อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  - เพือ่สร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่ง   -  คลองร่องเอยีน   บ้านวงัไฮ , 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนแหล่ง   - ท้าให้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่ง   อบจ.ศรีสะเกษ/

บา้นโนนแย(้เพิ่มเติม) ใหม่ในต้าบล เพือ่สร้างชื่อเสียงและ บ้านโนนหล่อ , บ้านโนนแย้ ท่องเทีย่วเพิม่ขึ น ใหมส่ามารถสร้างรายได้ใน อ้าเภอ/จังหวัด

หมูท่ี่ 7 ต.หญ้าปล้อง สร้างรายได้ให้ต้าบล  หมู่  4, 6, 7  ต. หญ้าปล้อง ในพื นที่
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

3 โครงการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  - เพือ่สร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่ง   -  คลองร่องเอยีน   บ้านวงัไฮ , 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนแหล่ง   - ท้าให้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่ง   อบจ.ศรีสะเกษ/

เชิงเกษตรกรรม “คลองร่องเอียน” ใหม่ในต้าบล เพือ่สร้างชื่อเสียงและ บ้านโนนหล่อ , บ้านโนนแย้ ท่องเทีย่วเพิม่ขึ น ใหมส่ามารถสร้างรายได้ใน อ้าเภอ/จังหวัด

เปน็แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ต้าบล  หมู่  4, 6, 7  ต. หญ้าปล้อง ในพื นที่
แหง่ใหม่ในต้าบล อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

  หมู่ที่  4, 6, 7  ต.หญา้ปล้อง

รวม 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000  -  -  -
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                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญ้ำปล้อง  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์

                         รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

              ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ก. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 3  กำรเสริมสร้ำงควำมสมดลุดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม

                    3   โครงการ

งบประมำณ

       ยทุธศำสตร์ที่  6 :  กำรพัฒนำกำรทอ่งเที่ยว กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       6.๔  แผนงำนกำรปรับปรุงและพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว   - เพื่อขดุลอกคลอง   หมู่  1,2,3,5   ต. หญ้าปล้อง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนคลองที่   - แกไ้ขปัญหาที่เกดิจาก   อบจ.ศรีสะเกษ/

(จากถนนด้า -  เขต  ต.หนองไผ่) อีสานเขียวเพื่อแก้ไข ยาว  2,500  เมตร ได้รับการปรับปรุง อทุกภยัและภยัแล้ง อ้าเภอ/จังหวัด

หญ้าปล้อง หมู ่1, 2, 3, 5 ต.หญ้าปล้อง ปญัหาท่ีเกิดจาก  - มีน ้าใช้เพือ่การเกษตร

 อุทกภยัและภยัแล้ง

2 โครงการขุดคลองอา่งเกบ็น ้า   - เพือ่ขุดคลองอ่างเก็บน ้า หมูท่ี่ 4,6,7   ต.หญ้าปล้อง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จา้นวนอา่งเกบ็น ้า   - แกไ้ขปัญหาที่เกดิจาก   อบจ.ศรีสะเกษ/

บ้านโนนแย้ หมู ่7   ต.หญา้ปล้อง แกไ้ขปญัหาที่เกดิจาก พื นที่ประมาณ 35 ไร่ เพิ่มขึ น อทุกภยัและภยัแล้ง อ้าเภอ/จังหวัด

 อุทกภยัและภยัแล้ง  - มีน ้าใช้เพือ่การเกษตร

๓ โครงการขยายระบบประปาหมู่บา้น   - ประชาชนในพื นที่มีน ้าประปา บา้นหญ้าปล้อง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของประชาชน    - ขยายเขตประปาหมูบ่้าน อ้าเภอ/จังหวัด/

ในเขตต้าบลหญ้าปล้อง ใช้อุปโภคบริโภค    หมูท่ี ่1  ต. หญ้าปล้อง ที่ใช้น า้ ในเขตต้าบลหญ้าปล้อง
การประปาส่วนภูมิภาค

อ.เมอืงศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
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แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญ้ำปล้อง  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์
งบประมำณ

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

                     รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
       ยุทธศำสตร์ที ่ 6 :  กำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ว กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงกำร

                ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ก. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3  กำรเสริมสร้ำงควำมสมดุลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       6.๔  แผนงำนกำรปรับปรุงและพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภค (ต่อ)
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 2565(บำท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๔ โครงการขุดลอกคลอง   - เพื่อขดุลอกคลอง   หมู่  ๔, ๖, ๗   ต. หญ้าปล้อง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวนคลองที่   - แกไ้ขปัญหาที่เกดิจาก   อบจ.ศรีสะเกษ/

ร่องเอี่ยน ร่องเอี่ยนเพื่อแก้ไข อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ได้รับการปรับปรุง อทุกภยัและภยัแล้ง อ้าเภอ/จังหวัด/

บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ ปญัหาท่ีเกิดจาก  - มีน ้าใช้เพือ่การเกษตร ส้านักชลประทาน

หมู่ที ่๔, ๖, ๗ อุทกภยัและภยัแล้ง ศรีสะเกษ
(พร้อมอาคารประกอบ)

ต.หญา้ปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

๕ โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว   - เพื่อขดุลอกคลอง หมูท่ี ่๑,๒,๓,๕   ต.หญ้าปล้อง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ้านวนคลองที่   - แกไ้ขปัญหาที่เกดิจาก   อบจ.ศรีสะเกษ/

(พร้อมอาคารประกอบ) อีสานเขียวเพื่อแก้ไข อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ได้รับการปรับปรุง อทุกภยัและภยัแล้ง อ้าเภอ/จังหวัด

ม.1, ม.๒, ม.๓, ม.๕ ปญัหาท่ีเกิดจาก  - มีน ้าใช้เพือ่การเกษตร ส้านักชลประทาน

ต.หญา้ปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อุทกภยัและภยัแล้ง ศรีสะเกษ

รวม 20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000  -  -  -
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                 ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญ้ำปล้อง  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

                        รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                    5   โครงการ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
       ยุทธศำสตร์ที ่ 6 :  กำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ว กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ที่

ก. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3  กำรเสริมสร้ำงควำมสมดุลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณ

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



เปา้หมาย หนว่ยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) รับผิดชอบหลัก

๑ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑท์ี่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ เชน่ ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บอุปกรณ์ระบบเน็ตเวร์ิค

ตามอ านาจหนา้ที่ โต๊ะ เกา้อี้  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

แอร์  พัดลม   เคร่ืองมอืเคร่ืองใชต้า่งๆ ฯลฯ

๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑท์ี่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ เชน่ ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บอุปกรณ์ระบบเน็ตเวร์ิค

ตามอ านาจหนา้ที่ โต๊ะ เกา้อี้  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

แอร์  พัดลม   เคร่ืองมอืเคร่ืองใชต้า่งๆ ฯลฯ

๓ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑท์ี่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ เชน่ ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บอุปกรณ์ระบบเน็ตเวร์ิค

ตามอ านาจหนา้ที่ โตะ๊ เกา้อี้ อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองมอืเคร่ืองใชต้า่งๆ ฯลฯ

๔ แผนงานการศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้พลาสตกิ จ านวน ๔๕ ตัว 18,350 - - - - กองการศกึษฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ตัง้ไว้ 10,350.-บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ จัดซื้อพัดลมโคจร จ านวน  ๔ ตัว

ตัง้ไว้ 8,000.-บาท

๕ แผนงานเคหะและ คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์อ่สร้าง  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑก์อ่สร้าง เพือ่จัดซื้อชุดทดสอบความเขม้ขน้ของคอนกรีต 29,000 - - - - กองชา่ง

ชุมชน ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ (Slump Test) จ านวน ๑ ชุด ตัง้ไว ้๕,๐๐๐ บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ แบบหล่อคอนกรีต(Molds) แบบหล่อทรงเหลี่ยม 

จ านวน ๒ ชุด ตั้งไว ้๑๔,๐๐๐ บาท

แบบหลอ่คอนกรีต (Molds) แบบหลอ่ทรงกระบอก

จ านวน ๒ ชุด ตั้งไว ้๑๐,๐๐๐ บาท
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 256๕)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชคีครุภัณฑ์

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัศรีสะกษ

แบบ ผ.๐๓ 



เปา้หมาย หนว่ยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) รับผิดชอบหลัก

๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 101,300 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ  จ านวน ๑ เคร่ือง ตัง้ไว ้ ๒๒,๐๐๐.-บาท (สน.ปลดั) กองคลัง

ตามอ านาจหนา้ที่  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล - - - - กองชา่ง

 จ านวน ๑ เคร่ือง ตัง้ไว ้ ๒๒,๐๐๐.-บาท (กองคลงั) กองการศกึษฯ

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊กส าหรับประมวลผล - - - -

  จ านวน ๑ เคร่ือง ตัง้ไว ้ ๒๑,๐๐๐.-บาท (สน.ปลดั)

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน - - - -

จ านวน 1 เคร่ือง ตั้งไว ้๑๖,๐๐๐.-บาท(กองการศึกษา)

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อมตดิตัง้ - - - -

ถงัหมกึพมิพ ์จ านวน  ๑ เคร่ือง ตั้งไว้ ๔,๓๐๐.-บาท(กองการศึกษา)

 - เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือ ชนดิ LED ขาวด า - - - -

 จ านวน ๓ เคร่ือง ตั้งไว ้ 99,00.-บาท (กองการศึกษา)

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวด า - - - -

 จ านวน  ๑ เคร่ือง ตัง้ไว ้ 3,300.-บาท (กองชา่ง)

-เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน ๑ เคร่ือง - - - -

 ตั้งไว้  ๒,๘๐๐.-บาท (กองการศึกษา)

๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 11,200 - - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ  จ านวน ๑ เคร่ือง ตั้งไว ้๗,๙00.-บาท(กองคลัง)

ตามอ านาจหนา้ที่  - เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือ ชนดิ LED ขาวด า

 จ านวน ๑ เคร่ือง ตั้งไว ้3,300.-บาท (กองคลัง)
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บัญชคีครุภัณฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 256๕)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัศรีสะกษ

แบบ ผ.๐๓ 



เปา้หมาย หนว่ยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) รับผิดชอบหลัก

๘ แผนงานรักษาความสงบภายใน คา่ครุภัณฑ์ คา่ครภัณฑเ์คร่ืองดับเพลงิ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านกังานใชใ้นการปฏบิตังิาน  -จัดซื้อหวัฉดีน้ าดับเพลงิ - 100,000 100,000 100,000 - ส านักปลัด

บริหารกจิการตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน ๑ หวั

 -จัดซื้อขอ้ตอ่แยกน้ า

จ านวน ๑ ตัว

 -จัดซื้อสายสง่น้ าดับเพลงิ

จ านวน ๑ เสน้

๙ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานมปีระสทิธภิาพ เพือ่จัดซื้อเคร่ืองขยายเสยีง 100,000 100,000 100,000 100,000 - ส านักปลัด
เคร่ืองบนัทกึเสยีง เคร่ืองรับสง่วทิยุ ฯลฯ

๑๐ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านกังานใชใ้นการปฏบิตังิาน  -จัดซื้อตูเ้หล็กขนาด ๒ บาน (มอก.) 56,000 - - - - ส านักงานปลัด

บริหารกจิการตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน ๑ ตู ้ตัง้ไว ้5,500.-บาท(ส านักปลัด) กองคลัง

 -จัดซื้อตูเ้หล็ก ขนาด ๒ บาน (มอก.) กองการศกึษาฯ

จ านวน  ๒ ตู ้ ตัง้ไว ้11,000.-บาท (กองคลงั)

 -จัดซื้อตูเ้หล็กขนาด ๒ บาน (มอก.)

จ านวน  ๓ ตู ้ตัง้ไว ้16,500.-บาท (กองการศกึษา)

 -จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค ์ ๖ ฟุต จ านวน 10 ตัว 

ตั้งไว ้23,000.-บาท (ส านักปลัด)

๑๑ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานมปีระสทิธภิาพ จ านวน   ๕ รายการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด

๑๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานมปีระสทิธภิาพ เพื่อจัดหาเคร่ืองปรับอากาศชนดิตดิผนัง 40,200 - - - - กองคลัง

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 3๐,๐๐๐ บทียูี

จ านวน  ๑ เคร่ือง
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วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด

บัญชคีครุภัณฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 256๕)

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัศรีสะกษ

ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓ 



เปา้หมาย หนว่ยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) รับผิดชอบหลัก

๑๓ แผนงานเคหะและ คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารเกษตร  เพือ่สูบน้ าส าหรับระบบประปาหมูบ่า้น  -เคร่ืองสบูน้ าบาดาล ซบัเมสิซเิบิ้ล 54,000 - - - - กองชา่ง

ชุมชน บา้นหญา้ปลอ้ง หมู่ที่ ๒  และบา้นสร้างเรือง หมู่ที่ ๓ จ านวน  ๒ เคร่ือง 

๑๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑท์ี่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ เชน่ ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บอุปกรณ์ระบบเน็ตเวร์ิค

ตามอ านาจหนา้ที่ โตะ๊ เกา้อี้ อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองมอืเคร่ืองใชต้า่งๆ ฯลฯ

๑๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  - เพือ่ใหม้ยีานพาหนะจัดเก็บ  -รถบรรทกุขยะจ านวน  ๑  คนั - - - 1,000,000 - ส านักปลัด
ทีด่นิ และสิง่กอ่สร้าง ขยะมูลฝอย

๑๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ส าหรับงานประมวลผล

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

ตัง้ไว้  ๒๒,๐๐๐.- บาท

๑๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 7,700 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบฉดีหมกึ(InKiet)

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

ตัง้ไว้  ๗,๗๐๐.-บาท

๑๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ส าหรับงานประมวลผล

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

ตัง้ไว้  ๒๒,๐๐๐.- บาท
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๑๙ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึ 4,300 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ พร้อม ตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

ตามอ านาจหนา้ที่ (Ink Tank Printer)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๒๐ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน 4,300 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ โตะ๊ท างานระดับ 3-6

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  ตัว

๒๑ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อพาทชิัน้ 107,000 - - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ กัน้หอ้งส านักงานภายในกองคลัง

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๗  ชุด

๒๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จดัซื้อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - 2,600 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ หรือชนดิ LED  ขาวด า

ตามอ านาจหนา้ที่ (๑๘ หนา้/นาที)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๒๓ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จัดซื้อจอภาพแบบ LED - 8,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ หรือดีกว่า ขนาดไมน่้อยกว่า 21.5 นิ้ว

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  2  ตวั ตวัละ 4,000 บาท

ตัง้ไว้   8,000 บาท
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๒๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - 23,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 13,000 บทียูี

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  1 เคร่ือง

๒๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - 32,400 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 24,000 บทียูี

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  1 เคร่ือง

๒๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร(แบบไม้) - 5,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๑  ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่

๒๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้ผู้บริหาร - 7,500 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๑  ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่

๒๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเต็นทโ์ครงเหล็ก - 120,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ อาบสังกะส ีจ านวน  4 หลัง

ตามอ านาจหนา้ที่ หลังละ 30,000 บาท

ตัง้ไว้ 120,000  บาท
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๒๙ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อใหม้คีรุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ จัดซื้อไมคป์ระชุมหอ้งประชุม - 42,200 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ สภาอบต.หญา้ปลอ้ง

ตามอ านาจหนา้ที่  - ไมคป์ระชุม ส าหรับประธาน 

จ านวน ๑ ตวั ตัง้ไว้ ๓,๗๐๐ บาท

 - ไมคป์ระชมุ ส าหรับผู้เขา้ร่วมประชมุ 

จ านวน ๑๑ ตัว ตัง้ไว ้๓๘,๕๐๐

๓๐ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใหม้คีรุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิ - 165,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ชนดิเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่

ตามอ านาจหนา้ที่ ส าหรับตดิตัง้ภาพนอกอาคาร

แบบที ่๒ ส าหรับใชง้านรักษา

ความปลอดภยัและวิเคราะหภ์าพ

จ านวน  ๓ ตัว ตัวละ ๕๕,๐๐๐ บาท

ตัง้ไว้  ๑๖๕,๐๐๐ บาท

๓๑ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใหม้คีรุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้ออุปกรณ์บันทกึภาพ - 48,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ผ่านเครือขา่ย(Network

ตามอ านาจหนา้ที่ Video Recorder) แบบ ๘ ชอ่ง

จ านวน  ๒  ตัว

 ตัวละ  ๒๔,๐๐๐  บาท

ตัง้ไว้  ๔๘,๐๐๐ บาท
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๓๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพื่อใหม้คีรุภัณฑง์านบา้นงานครัว จัดซื้อเคร่ืองตัดหญา้ - 19,000 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๒  เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ เคร่ืองละ ๙,๕๐๐ บาท

ตัง้ไว้  ๑๙,๐๐๐ บาท

๓๓ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพื่อใหม้คีรุภัณฑง์านบา้นงานครัว  - จัดซื้อเคร่ืองท าน้ าเย็น - 7,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบใชข้วด

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  1 เคร่ือง

๓๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จดัซื้อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - 2,600 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ หรือชนดิ LED ขาวด า

ตามอ านาจหนา้ที่ (18 หนา้/นาที)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๓๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน - 3,200 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ โตะ๊คอมพวิเตอร์

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  ตัว

๓๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน - 4,800 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ โตะ๊ท างาน

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  ตัว
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๓๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชัน้วางแฟม้ ๒๐ ชอ่ง - 2,200 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๑ ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่

๓๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - 47,000 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบแยกสว่นชนดิตัง้พื้น 

ตามอ านาจหนา้ที่ หรือชนดิแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ)

ขนาด 36,000 บทียูี

(ราคารวมคา่ตดิตัง้)

จ านวน  ๑ เคร่ือง

๓๙ เคหะและชุมชน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองเจาะกระดาษ - 12,000 - - - กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ และเขา้เลม่มอืโยก

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑ เคร่ือง

๔๐ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 16,000 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ส าหรับส านักงาน

ตามอ านาจหนา้ที่ (จอขนาดไมน่อ้ยกว่า19 นิ้ว)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๔๑ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารเหล็ก - 7,800 7,800 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ บานเลือ่นกระจก

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๒  ตู ้

ราคาตูล้ะ ๓,๙๐๐ บาท
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๔๒ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชัน้หนังสอื - 3,900 1,300 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๔  ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่ ราคาตัวละ ๑,๓00 บาท

ตัง้ไว้ ๕,๒๐๐ บาท

๔๓ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน - 17,200 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  4  ตัว 

ตามอ านาจหนา้ที่ ราคาตัวละ 4,300 บาท

ตัง้ไว้  ๑๗,๒๐๐ บาท

๔๔ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้ส านักงาน 10,000 2,500 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๕  ตัว 

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัวละ 2,500 บาท

ตัง้ไว้  ๑๒,๕๐๐ บาท

๔๕ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้แถว(๔ ทีน่ัง่) - 15,000 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๒ ตัว ตัวละ ๗,๕๐๐ บาท 

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัง้ไว้  ๑๕,000 บาท

๔๖ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารศกึษา  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑก์ารศกึษา จัดซื้อชัน้วางรองเทา้ - 8,400 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๒  ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่ ราคาตัวละ ๔,๒๐๐ บาท

ตัง้ไว้  ๘,๔๐๐ บาท
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๔๗ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อทีว่างหนังสอืพมิพ์ - 2,600 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๑  ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัง้ไว้   ๒,๖๐๐ บาท

๔๘ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารศกึษา  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑก์ารศกึษา จัดซื้อโตะ๊เรียนส าหรับเด็ก - 88,000 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  16 ชุด 

ตามอ านาจหนา้ที่ ชุดละ 5,500บาท

ตัง้ไว้  88,000 บาท

๔๙ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารศกึษา  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑก์ารศกึษา จัดซื้อเคร่ืองเลน่สนาม - 87,000 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ กลางแจง้ จ านวน  ๓ ชุด 

ตามอ านาจหนา้ที่ ชุดละ ๒9,000บาท

ตัง้ไว้  87,000 บาท

๕๐ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ  เพื่อใหม้คีรุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ จัดซื้อชุดเคร่ืองเสยีง - 9,000 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ เคลือ่นที ่จ านวน ๑ เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัง้ไว้  ๙,๐๐๐ บาท

๕๑ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  เพื่อใหม้คีรุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศนแ์อลอดีี - 21,300 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ (LED TV)  แบบ Smart TV

ตามอ านาจหนา้ที่  จ านวน  ๑ เคร่ือง

ตัง้ไว้  2๑,3๐๐ บาท
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๕๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 22,000 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ส าหรับงานประมวลผล

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

๕๓ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จดัซื้อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - 7,900 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ หรือชนดิ LED ขาวด า ชนดิ

ตามอ านาจหนา้ที่ Network  แบบที ่๑ 

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๕๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟา้ - 10,000 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 800 VA (480watts)

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  4  เคร่ือง

(2500x4)

๕๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 21,000 - - - กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ โนต๊บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

๕๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างานผู้บริหาร - - 27,000 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 2000x850x760mm.

ตามอ านาจหนา้ที่ (กว้างxลกึxสูง)

จ านวน  ๑  ตัว
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๕๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชัน้วางแฟม้ 20 ชอ่ง - - 2,200 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 92(W)x31.1(D)x96.2(H)cm

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  ตัว

๕๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองพมิพ์ - - 8,000 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้ง

ตามอ านาจหนา้ที่ ถงึหมกึพมิพ์(Ink Tank Printer)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๕๙ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม - - 8,600 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ติดตัง้ถึงหมึกพมิพ(์Ink Tank Printer)

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน 2 เคร่ือง

 เคร่ืองละ 4,300บาท

๖๐ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 22,000 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ โนต๊บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

๖๑ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ - - 2,100 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ (Smart Card Reader)

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๓  เคร่ือง เคร่ืองละ 700 บาท
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๖๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารเกษตร เพือ่ใหม้คีรุภัณฑก์ารเกษตร  -จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า - - 18,200 18,200 - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบหอยโขง่ เคร่ืองยนตเ์บนซนิ

ตามอ านาจหนา้ที่ สบูน้ าได ้1,000 ลติรตอ่นาท ีขนาด ๕ แรงมา้

จ านวน  2 เคร่ือง เคร่ืองละ 9,100 บาท

๖๓ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมปรับระดับ - - 6,900 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ๒๒ นิ้ว จ านวน ๓ เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ เคร่ืองละ ๒,300 บาท

ตัง้ไว้  6,900 บาท

๖๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 30,000 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง 

ตัง้ไว้  30,000 บาท

๖๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชัน้วางแฟม้ 20 ชอ่ง - - 2,200 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 92(W)x31.1(D)x96.2(H)cm

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  ตัว

๖๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อตูเ้หล็ก - - 22,000 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู ้

ตามอ านาจหนา้ที่ ตูล้ะ 5,500 บาท

ตัง้ไว้  22,000บาท
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๖๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - - 94,000 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบแยกสว่นชนดิตัง้พื้น 

ตามอ านาจหนา้ที่ หรือชนดิแขวน(มรีะบบฟอกอากาศ)

ขนาด 36,000 บทียูี

จ านวน๒เคร่ือง เคร่ืองละ4,7000 บาท

(ราคารวมคา่ตดิตัง้)

ตัง้ไว้ 94,000 บาท

๖๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อพัดลมโคจร - - 4,500 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ 18 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ เคร่ืองละ 1,500 บาท(พร้อมคา่ตดิตัง้)

ตัง้ไว้  4,500 บาท

๖๙ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมปรับระดับ - - 4,600 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ๒๒ นิ้ว จ านวน ๒ เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ เคร่ืองละ ๒,300 บาท

ตัง้ไว้ 4,600 บาท

๗๐ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพื่อใหม้คีรุภัณฑง์านบา้นงานครัว  - จัดซื้อเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น - - 5,800 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  1 เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัง้ไว้  5,800 บาท
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๗๑ บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง เพื่อใหม้คีรุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  -จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ี - - 48,500 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานจัดเกบ็รายได้ แบบเกยีร์อัตโนมตั ิจ านวน  ๑ คนั

๗๒ แผนงานเคหะและชุมชน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร - - 7,800 - - กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน 2 ตู ้ตูล้ะ 3,900 บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ ขนาดไมน่อ้ยว่า 

1187(W)x408(D)x878(H)mm.

ตัง้ไว้  7,800บาท

๗๓ แผนงานเคหะและชุมชน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้ส านักงาน - - 12,500 - - กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน 5 ตัว ตัวละ 2,500 บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ ขนาดไมน่อ้ยวา่ 56(W)x57(D)cm.

ตัง้ไว้  12,500บาท

๗๔ แผนงานเคหะและชุมชน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารเกษตร  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ  -จัดซื้อปั้มสบูน้ า จ านวน 3 ตวั - - 65,000 - - กองชา่ง

บริหารงานของ อบต.  -ปัม๊สูบน้ า ใชม้อเตอร์ไฟฟา้ 

ทอ่สง่เสน้ผ่าศูนย์กลาง 

ไมน่อ้ยกว่า 2 นิ้ว 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 3 แรงมา้ จ านวน 2 ตัว

ตัวละ 20,000บาท

ตัง้ไว้ 40,000 บาท

 -ปัม๊สูบน้ า ใชม้อเตอร์ไฟฟา้ 

ทอ่สง่เสน้ผ่าศูนย์กลาง 

ไมน่อ้ยกว่า 3 นิ้ว 

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 3 แรงมา้

 จ านวน 1 ตวั ตวัละ 25,000บาท

ตัง้ไว้ 25,000 บาท
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๗๕ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้ส านักงาน - - 2,500 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน 1 ตัว ตัวละ 2,500 บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ ขนาดไมน่อ้ยวา่ 56(W)x57(D)cm.

๗๖ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชั้นวางรองเทา้ จ านวน  ๒  ตัว - - 8,400 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ    ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 23x124x38 ซม.

ตามอ านาจหนา้ที่ ราคาตัวละ ๔,๒๐๐ บาท

ตัง้ไว้  ๘,๔๐๐ บาท

๗๗ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อโตะ๊คอมพวิเตอร์ - - 9,300 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 80(W)x60(D)x75(H) cm.

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  2  ตวั ตวัละ 4,650 บาท

ตัง้ไว้  9,3๐๐ บาท

๗๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน - - 4,300 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาดไมน่้อยกวา่107.5(W)x67(D)x75.3 (H)Cm. 

ตามอ านาจหนา้ที่ ม ี2 ลิ้นชัก จ านวน  ๑  ตัว

๗๙ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  เพื่อใหม้คีรุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศนแ์อลอดีี - - 18,700 18,700 - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ (LED TV) แบบ Smart TV 

ตามอ านาจหนา้ที่ (ขนาดจอภาพขัน้ต่ า 48 นิ้ว)

จ านวน ๑  เคร่ือง

ตัง้ไว้  ๑8,7๐๐ บาท

๘๐ การศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 17,000 17,000 - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ All in One ส าหรับงานส านักงาน

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง เคร่ืองละ ๑7,0๐๐ บาท
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๘๑ การศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ - - 17,200 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ พร้อมตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

ตามอ านาจหนา้ที่ (Ink Tank Preinter)

จ านวน  ๔  เคร่ือง เคร่ืองละ 4,300 บาท

ตัง้ไว้  ๑7,2๐๐ บาท

๘๒ การศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟา้ - - 10,000 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 800 VA 

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  4  เคร่ือง เคร่ืองละ ๒,๕๐๐ บาท

ตัง้ไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท

๘๓ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชัน้วางรองเทา้ - - 8,400 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๒  ตัวราคาตัวละ ๔,๒๐๐ บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัง้ไว้  ๘,๔๐๐ บาท

๘๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - - 29,900 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบแยกสว่นแบบตดิผนัง

ตามอ านาจหนา้ที่ (ระบบ inverter)

ขนาดไมต่่ ากว่า 18,000 บทียูี

จ านวน  2 เคร่ือง

 เคร่ืองละ 14,950 บาท

ตัง้ไว้  29,900 บาท
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๘๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อใหม้คีรุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ จัดซื้อเคร่ืองควบคุมและ - 5,500 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จา่ยไฟไมคป์ระชุม

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน ๑  เคร่ือง

๘๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพื่อใหม้คีรุภัณฑง์านบา้นงานครัว  - จัดซื้อตูท้ าน้ าเย็น - 4,750 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  1 เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่

1,487,350 2,001,350 1,626,700 2,153,900 900,000

18
5

                                                                                                                รวม

บัญชคีครุภัณฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 256๕)

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัศรีสะกษ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓ 













































          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

1 โครงการจัดตัง้ตลาดชมุชนในการ  - เพือ่รองรับผลผลติทีผ่ลติ   -สถานทีจ่ าหนา่ยสนิคา้ทางการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ประกอบการ   - มสีถานที่จ าหนา่ย ส านักงานปลัด

จ าหนา่ยสนิคา้ทีผ่ลติในต.หญา้ปลอ้ง เพือ่จ าหนา่ยผลผลติในต าบล เกษตรและสินคา้ทีผ่ลิตในต าบล สนิคา้กลุ่มตา่งๆ และ

หมูท่ี ่ 1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง    -สถานทีจ่ าหนา่ยสนิคา้ หมูท่ี ่1 - 8    ต. หญา้ปลอ้ง สินคา้ ทางการเกษตร

ประจ าต าบลหญา้ปลอ้ง  แตล่ะหมูบ่า้น

2 โครงการฝึกอบรมดา้นอาชพี ตา่งๆ   - เพือ่ใหม้รีายไดเ้สริมในครอบครัว    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้   - สร้างงานสร้างรายได้ ส านักงานปลัด/

เชน่ชา่งยนต์,ชา่งเสริมสวย,เพาะเหด็,   - สง่เสริมกลุม่อาชพี ร่วมโครงการ ใหป้ระชาชนในพื้นที่ พัฒนาชมุชน

ตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปฯลฯ  หมูท่ี่ 1 - 8 ใหเ้ขม้แขง็   /เกษตร

ต.หญา้ปลอ้ง

๕๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบรหิารส่วนต าบลหญา้ปล้อง  อ าเภอเมอืง  จังหวดัศรสีะกษ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 256๕)

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.๐๒ 



          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท)2562(บาท)2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

3 จัดการฝึกอบรมใหค้วามรู้    - เพือ่สง่เสริมใหป้ระชาชน    -  หมูท่ี ่1 - 8  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้    - ประชาชนมคีวามรู้ ส านักงานปลัด/

แกเ่กษตรกรในการด าเนนิงาน ด าเนนิงานตามแนวปรัชญา  ต. หญา้ปลอ้ง ร่วมโครงการ ความเขา้ใจด าเนนิงาน   เกษตรฯ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  เศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวปรัชญา

หมูท่ี ่ 1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง เศรษฐกจิพอเพยีง

4 โครงการฝึกอบรมอาชพีใหก้บั   - เพือ่ใหผู้้ดอ้ยโอกาสและ    -  หมูท่ี ่1 - 8  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนและ  - ประชาชนมรีายได้ ส านักงานปลัด

ผู้ดอ้ยโอกาสและประชาชนทัว่ไป ประชาชนทัว่ไป มคีวามรู้ ทักษะ  ต. หญา้ปลอ้ง ผู้ดอ้ยโอกาส     เพิม่ขึ้น

ดา้นอาชพี ตลอดจนสร้างโอกาส มอีาชพีมรีายได้

ทางเลอืกในการประกอบอาชพี เพิม่ขึ้น

ใหก้บัผู้ดอ้ยโอกาสและ

ประชาชนทัว่ไป

5 โครงการสง่เสริมอาชพีแบบ   - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย    -  หมูท่ี ่1 - 8   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน  - ประชาชนมรีายได้ ส านักงานปลัด/

เศรษฐกจิพอเพยีง ตามโครงการสง่เสริมอาชพี ต. หญา้ปลอ้ง มอีาชพีมรีายได้     เพิม่ขึ้น พัฒนาชมุชน

ตามแนวพระราชด าริฯ แบบเศรษฐกจิพอเพยีง เพิม่ขึ้น  - สร้างงานใหป้ระชาชน

ตามแนวพระราชด าริฯ

๕๖

วัตถุประสงค์ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

งบประมาณ
โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

6 โครงการแกไ้ขปัญหา   - เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน    -   ครัวเรือนทีต่กเกณฑ ์จปฐ. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครัวเรือน   - ครัวเรือนตกเกณฑ์ ส านักงานปลัด

ความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ ครัวเรือนที่ตกเกณฑ ์จปฐ. ขอ้ 23  ต. หญา้ปลอ้ง ทีต่กเกณฑ ์จปฐ. มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึ้น

 จปฐ. ขอ้ 23

๗ โครงการสง่เสริมสนับสนุนกลุ่มอาชพี    - เพือ่สนบัสนนุกลุม่อาชพีใน   - มวีสัดุอุปกรณ์ในการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนกลุม่  - กลุม่อาชพีด าเนินงาน ส านักงานปลัด/

กลุ่มตีเหล็ก, กลุ่มตีมีด, กลุ่มทอผ้า, พื้นทีใ่หเ้ขม้แขง็ ประกอบอาชพีในกลุม่ในเขตอบต. อาชพี อย่างมปีระสทิธภิาพ พัฒนาชมุชน

กลุม่จักสาน,กลุม่ท าขนม,กลุม่โรงสชีุมชน,    -  เพือ่เพิม่รายไดใ้หก้ลุม่อาชี   - มเีงนิทุนในการบริหาร ทัง้  8 หมู่

กลุ่มแมบ่า้น,กลุ่มสตรี, กลุ่มเกษตรกร และกลุม่เกษตรกร จัดการในกลุม่   - เพิม่รายไดก้ับกลุม่

 เชน่ กลุม่ปลกูหอม, กลุม่ปลกูกระเทยีม, อาชพีและกลุม่เกษตรกร

กลุ่มปลูกพริก หมูท่ี่ 1 - 8 ต.หญา้ปล้อง

๘ โครงการจัดตัง้กลุม่สหกรณ์ร้านคา้   - เพือ่สนับสนุนการจัดตัง้   - ใหก้ารสนับสนุนการจัดตัง้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกลุม่  - ประชาชนในเขต  ส านักงานปลัด

ในชุมชน  หมูท่ี ่1 - 8 ต. หญา้ปล้อง กลุม่สหกรณ์ร้านคา้ในชมุชน กลุม่สหกรณ์ในชมุชน สหกรณ์ร้านคา้ อบต.มีการรวมกลุ่ม

หมูท่ี ่ 1- 8 สหกรณ์อย่างเขม้แข็ง

๕๗

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท)2562(บาท)2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๙ โครงการศกึษาดงูานของกลุ่มอาชพี   - เพื่อไปดูงานกลุ่มอาชพีที่ประ    -  หมูท่ี ่1 - 8   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สง่เสริมกลุม่อาชพี ส านักงานปลัด

ในเขต อบต. หญา้ปลอ้ง สบความส าเร็จกลับมาใชใ้นกลุ่ม ต. หญา้ปลอ้ง กจิกรรม ใหเ้ขม้แขง็

หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง   - ส่งเสริมกลุม่อาชพีใหเ้ขม้แขง็

๑๐ โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์   - มบีรรจุภณัฑท์ีส่วยงามและ   - กลุม่อาชพีใน อบต. หญา้ปลอ้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนกลุม่อาชีพ   - สง่เสริมกลุม่อาชพี ส านักงานปลัด

กลุม่ตมีดี,  กลุม่ตัดเย็บเสื้อผ้า 3 กลุม่ เพิม่มาตรฐานสนิคา้ ใหเ้ขม้แขง็

กลุม่แปรรูปขนม

๑๑ โครงการสง่เสริมและสนับสนุน   - เพือ่สนับสนุนกลุม่อาชพี   -กลุม่เย็บเสื้อผ้า บา้นเอก หมู ่5 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนกลุม่อาชีพ   - สง่เสริมกลุม่อาชพี ส านักงานปลัด

การพัฒนากลุ่มอาชพีเย็บผ้า  3  กลุ่ม ในพื้นทีใ่หเ้ขม้แขง็   -กลุม่เย็บเสื้อผ้าหญา้ปลอ้งหมู่ 1,2 ใหเ้ขม้แขง็

กลุ่มละ 15,000 บาท  x  3 กลุ่ม   -กลุ่มเย็บเสื้อผ้าหญา้ปล้องหมู ่2   

๕๘

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ท่ี

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๑๒ โครงการวสิาหกจิชมุชน   - เพือ่สง่เสริมใหชุ้มชนประกอบ  - รวมกลุ่มชุมชน หมู่ที่ 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกลุม่อาชีพ   - ชมุชนในอบต.  ส านักงานปลัด/

การตามแบบวสิาหกจิชมุชน  เพือ่ประกอบการตาม สามารถพึ่งตนเองได้  /  เกษตรฯ

พึง่ตนเองได้ แบบวสิาหกจิชมุชน ตามแบบวิสาหกจิชุมชน

๑๓ โครงการฝึกอบรมพัฒนา  - เพือ่เพิม่ประสทธภิาพกลุม่    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - มกีลุม่ทีเ่ขม้แขง็ ส านักงานปลัด

ประสทิธภิาพกลุม่สตรีและ สตรีและกลุม่อาชพี โครงการ / กลุม่แมบ่า้น 

กลุม่อาชพีในเขตพื้นที่ ต.หญา้ปลอ้ง / กลุม่อาชพี

๑๔ โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพ   - เพือ่ใหส้มาชกิกองทุน   - กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสตรีที่เขา้   - กองทุนเขม้แขง็ ส านักงานปลัด

สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ต. หญา้ปลอ้ง ร่วมโครงการ   - สร้างงานใหป้ระชาชน

ต.หญา้ปลอ้ง เขม้แขง็มรีายไดเ้สริม

ในครอบครัว

๕๙

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒ 



          ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

  ๒.๑  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๑๕ โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใขจ้า่ยตามโครงการ     - บา้นโนนแย้ หมูท่ี่  ๗  ต. หญา้ปลอ้ง 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 ร้อยละของ   - ประชาชนเกดิการพัฒนา  ส านักงานปลัด

ทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญา ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม ตนเองพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

เศรษฐกจิพอเพยีงโดยการนอ้มน า โครงการ   -เกดิแหลง่เรียนรู้ในการศึกษา

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของในหลวง ดูงาน/ชมุชนอืน่ได้

รัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใชใ้นชวีติ

สง่เสริมการท างานในเชงิบูรณาการร่วมกนั

พัฒนาสมาชกิในชุมชนให้มอีงคค์วามรู้

ดา้นเศรษฐกจิพอเพียงสามารถน าไปใชใ้นชวีติ

ประจ าวันได ้และเพือ่เปน็การเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนีนาถ

และสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

มหาวชริาลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

๑๖ โครงการสร้างความย่ังยืนหมูบ่า้น   - เพือ่สง่เสริมใหค้รัวเรือน     - บา้นหญา้ปลอ้ง หมู่ที่  ๒  ต. หญา้ปลอ้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนหมูบ่า้น   - มจี านวนหมูบ่า้น ส านักงานปลัด/

เศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ  หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง

ตน้แบบพึง่พาตัวเองได้

รวม 1,324,000 1,324,000 1,324,000 1,324,000 1,324,000  -  -  - 

๖๐

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

๑๖  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒ 



            ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

   ๒.๒   แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการปลูกผักไร้ดนิ   - เพือ่สง่เสริมและถา่ยทอด    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ประชาชนมสีุขภาพทีด่ี
ส านักงานปลัด/

ปลอดสารพษิ เทคโนโลยีดา้นการเกษตร โครงการ พึง่พาตนเองได้ เกษตรฯ

ใหป้ระชาชน ไดม้คีวามรู้

เกีย่วกบัการมผัีก

ปลอดสารพษิไวบ้ริโภค

2 โครงการไถกลบตอซงัขา้ว   - เพือ่สง่เสริมใหช้มุชนใช้    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - เพื่อสง่เสริมใหช้มุชนใช้ ส านักงานปลัด/

ภายในพื้นทีห่มูท่ี ่ 1 - 8 ประโยชนจ์ากตอซงัขา้ว โครงการ ประโยชนจ์ากตอซังขา้ว พฒันาที่ดนิจังหวัด

ต าบลหญา้ปลอ้ง   - บ ารุงดนิ   - บ ารุงดนิ

๖๑

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

แบบ ผ.๐๒ 



            ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

   ๒.๒   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

3 โครงการปรับปรุงบ ารุงดนิ  - เพือ่ปรับปรุง/บ ารุงดนิใหม้ี    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ท าใหด้ินในเขต อบต. ส านักงานปลัด/

ใหม้คีณุภาพ ปลูกพชืตระกลูถัว่ คุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการ มคีุณภาพ  และสามารถ เกษตรฯ

ในนาขา้ว  หมูท่ี ่1 - 8  การเพาะปลูก เพาะปลูก  ผลติผลไดด้ขีึ้น

ต.หญา้ปลอ้ง

4 โครงการอนุรักษพ์ันธกุรรมพชื   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใขจ้า่ย    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - เพื่อรักษาและอนุรักษ์
ส านักงานปลัด

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ตามโครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช โครงการ พนัธุกรรมพชืในทอ้งถิ่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ใหค้งอยู่สบืไป

สยามบรมราชกมุารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุารี 

เพือ่รักษาและอนุรักษ์

พันธกุรรมพชืในทอ้งถิน่

ใหค้งอยู่สบืไป

๖๒

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



            ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

   ๒.๒   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

5 โครงการปลอ่ยพันธุป์ลาลงสูแ่มน่้ า   - เพื่อเพิ่มพันธป์ลาในหนองน้ า    -  หมูท่ี ่1 - 8   ต. หญา้ปลอ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มแีหลง่อาหารตาม  - มแีหลง่อาหาร ส านักงานปลัด/

สาธารณะ เป็นแหลง่อาหารของชมุชน ธรรมชาติเพิ่มขึ้น ตามธรรมชาติ เกษตรฯ

6 โครงการฝึกอบรมการท าเกษตรทฤษฏใีหม่   - เพื่อฝึกอบรมการท าเกษตร    -  หมูท่ี ่1 - 8   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรทีเ่ขา้   -เกษตรกรสามารถน า ส านักงานปลัด/

ทฤษฎใีหม ่ใหก้บัเกษตรกร ต. หญา้ปลอ้ง ร่วมโครงการ ความรู้มาประยุกต์ได้ เกษตรฯ

  - เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถ ในการท าเกษตรทฤฎใีหม่

น าความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎใีหม่ ไดอ้ย่างย่ังยืน

สร้างรายไดใ้หค้รอบครัว

๗ โครงการสง่เสริมการผลติเมล็ดพันธุข์า้ว   - เพือ่สง่เสริมใหชุ้มชนมเีมลด็พันธุ์    -  หมูท่ี ่1 - 8   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเกษตรกรทีเ่ขา้   - เกษตรกรมเีมลด็พันธุ์
ส านักงานปลัด/

คณุภาพดสีูช่มุชน ขา้วคุณภาพด ีส าหรับเพาะปลูก ต. หญา้ปลอ้ง ร่วมโครงการ ขา้วคุณภาพดไีวเ้พาะปลูก เกษตรฯ

อย่างเพยีงพอ

๖๓

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



            ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

   ๒.๒   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๘ โครงการสง่เสริมการจัดกรศัตรูพชืชุมชน   - เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้    -  หมูท่ี ่1 - 8   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - เกษตรกรมคีวามรู้ ส านักงานปลัด/

เร่ืองการจัดการศัตรูพชืแบบ ต. หญา้ปลอ้ง กจิกรรม จัดการศัตรูพชืแบบ เกษตรฯ

ผสมผสานใหแ้กเ่กษตรกร ผสมผสาน

  - เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถ   - เกษตรกรสามารถ

ผลติเชื้อจุลนิทรีย์สามารถใช้ ผลติเชื้อจุลนิทรีย์

ในการปอ้งกนัก าจัดศัตรูพชื ในชมุชนดว้ยตนเอง

 ในชมุชนดว้ยตนเอง  ไดอ้ย่างย่ังยืน

 - เพือ่ใหเ้กษตรกรและชมุชน

สามารถจัดการศัตรูพชื

ไดด้ว้ยตนเองอย่างย่ังยืน

๖๔

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้ แบบ ผ.๐๒ 



            ยทุธศาสตรท่ี์  2 :  การพัฒนาด้านการเสรมิสรา้งเศรษฐกิจฐานรากให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

   ๒.๒   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๙ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย    -  ประชาชน เด็ก เยาวชน  - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้   -มีหมู่บ้านต้นแบบ ส านักงานปลัด/

 การท าเกษตรอนิทรีย์หมู่บา้นตน้แบบ ตามโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ต าบลหญา้ปล้อง หมู่ที่ 1-8  ร่วมโครงการ การท าเกษตรอนิทรีย์ เกษตรฯ

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การท าเกษตรอนิทรีย์ ตามหลักปรัชญา

หมู่บา้นตน้แบบตามหลักปรัชญา เศรษฐกจิพอเพยีง

เศรษฐกจิพอเพยีง   -ประชาชน เด็ก เยาวชน

 - เพือ่สง่เสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้ มคีวามรู้สามารถน าไปใช้

เร่ืองเกษตรอนิทรีย์สามารถน าไปใช้ ด ารงชวีิตไดต้ามหลัก

ในการด ารงชวีติได้ แนวทางปรัชญา

 - เพือ่ลดการใชส้ารเคมี เศรษฐกจิพอเพยีง

ทีไ่มถ่กูตอ้งตามหลักวชิาการ

รวม 370,000 400,000 400,000 400,000 400,000  -  -  - 

๖๕

๙  โครงการ

ก. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์   ๑  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

1 คา่จัดการเรียนการสอน(รายหัว)   - เพื่อเสริมสร้างความรู้   - ศนูย์ฯ 3 ศนูย์ 154,700 163,200 149,600 163,200 163,200 คุณภาพการศึกษา   - เด็กเล็กไดรั้บการ กองการศกึษาฯ

และเพิม่ประสทิธภิาพ มสีื่อการเรียนการสอน ดขีึ้น พฒันาตามวัยและ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในดา้นพัฒนาการ เพยีงพอกบัการ เตม็ศกัยภาพ

ของเดก็ปฐมวัย พัฒนาการทัง้ ๔ ดา้น

2 โครงการสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย  - สง่เสริมกจิกรรมเด็ก   - ศพด.บา้นเอก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   -เด็กปฐมวัยมคีวามพร้อม กองการศกึษาฯ

3 ศนูย์ ปฐมวัยในการท ากจิกรรม   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ไดม้าตรฐาน ดา้นพัฒนาการกอ่นเขา้ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ร่วมกนัเปน็หมู่คณะ  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง เรียนในระดับทีสู่งขึ้น

3 โครงการอบรมซอ้มแผนความปลอดภยั   - เพือ่ซอ้มแผนความปลอดภัย   - ศพด.บา้นเอก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เขา้   - เด็กปฐมวัย ครู แมค่รัว กองการศกึษาฯ

เดก็ปฐมวัย  ใหก้บัเด็กปฐมวัย ครู แมค่รัว   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ร่วมกจิกรรม เจา้หนา้ที่ มคีวามรู้ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เจา้หนา้ที ่ทัง้  3 ศูนย์     - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง เกี่ยวกบัอัคคภียั

ใหม้คีวามรู้เกีย่วกบัอัคคภียั

๖๖

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

4 โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้   - เพื่อศกึษาเรียนรู้นอก   - ศพด.บา้นเอก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเดก็ที่   - ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กองการศกึษาฯ

นอกสถานศกึษา สถานศกึษา   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ เขา้ร่วมกจิกรรม ปฐมวัย / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  - ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง   - เสริมสร้างพัฒนาทุกดา้น

5 โครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาติ    - เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ    - เด็ก/นักเรียนในพื้นที่ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   -เด็กไดรั้บการสง่เสริม กองการศกึษาฯ

 วันเด็กแหง่ชาติ เพื่อตระหนักถงึ ต าบลหญา้ปลอ้ง โครงการ พัฒนาการเรียนรู้เกดิความ โรงเรียนในเขต

ความส าคญัของ สนกุสนานตระหนกั / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดก็นกัเรียน และเยาวชน ในบทบาทหนา้ที่ของตนเอง

6 โครงการวันแมแ่หง่ชาต ิ    - เพื่อสง่เสริมใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก   - ศพด.บา้นเอก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ผู้ปกครองกับเด็กเกิด
กองการศกึษาฯ/

ถงึความรัก ความกตัญญู   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ เขา้ร่วมกจิกรรม ความรักความผูกพันธก์ัน โรงเรียนในเขต

 - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7 โครงการสง่เสริมใหค้วามรู้การเลี้ยงดู  - เพือ่เป็นการสง่เสริมใหเ้ด็ก   -ผู้ปกครองเดก็ปฐมวัยทัง้ ๓ ศนูย์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้ปกครองเดก็   -ระบบการบริหาร กองการศกึษาฯ/

และพัฒนาเด็กปฐมวัย แกผู้่ปกครอง ไดพ้ัฒนาอย่างเตม็ ที่เขา้ร่วมกจิกรรม และการจัดการศกึษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศกัยภาพ ของอบต.เปน็รูปธรรมขึ้น

๖๗

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

8 โครงการฝึกอบรมดา้นภาษาอังกฤษ  - เพือ่สง่เสริมความรู้    - หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญา้ปลอ้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้บริหาร/  - เดก็ เยาวชน และ กองการศกึษาฯ

และภาษาอาเซยีนเพื่อการสือ่สาร ดา้นภาษา E และภาษา สมาชกิ อบต./ ผู้สนใจมคีวามรู้ทกัษะดา้น

ใหก้บัเดก็เยาวชน หมูท่ี่ 1 - 8 อาเซยีน ใหเ้ดก็ เยาวชน พนักงานสว่นต าบล/ ภาษา E และภาษาอาเซยีน

ต.หญา้ปลอ้ง และผู้สนใจ-รองรับ พนกังานจ้าง  - เตรียมความพร้อม

ตลาดอาเซยีน เขา้สู่ (AEC)

9 โครงการสง่เสริมพฒันาคณุภาพการจัด  - เพือ่สง่เสริมพัฒนาคุณภาพการจัด   - ศพด.บา้นเอก 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนบคุลากร   -เด็กปฐมวัยมคีวามพร้อม กองการศกึษาฯ/

การศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานและ การศกึษาใหไ้ดม้าตรฐาน   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ด้านพัฒนาการก่อนเขา้สู่  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 -คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาครูผู้ดแูลเดก็และ  - เพื่อส่งเสริมบุคลากรของศูนย์  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง โรงเรียนอนบุาล

ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   -บคุลากรของศนูย์มคีวามรู้

๑๐ ค่าอาหารเสริม (นม)   - เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม(นม)   - โรงเรียนในเขต บริการอบต. ๓ แห่ง 820,312 787,737 755,161 820,312 820,312 จ านวนเด็กได้รับ    - เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ/

 - โรงเรียน ใหแ้ก่ ศพด.ของอบต.หญ้าปล้อง และเด็กเล็ก,   - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ๓ ศูนย์ สารอาหาร แข็งแรง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและประถมศึกษา /ร.ร.ในเขตบริการ

ปีที่ ๑-๖ ส าหรับโรงเรียน ๓ โรงเรียน

ซ่ึงสกัด(สพฐ.)

๖๘

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

11 คา่อาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   - เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยเกี่ยวกับอาหารกลางวัน   - ศพด.บา้นเอก 465,900 520,400 481,200 481,200 481,200 เดก็มร่ีางกาย    - เดก็มร่ีางกายกองการศกึษาฯ/

ให้แก ่ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 3 ศนูย์   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ เจริญเตบิโตตามวัย เจริญเตบิโตตามวัยศนูย์พฒันาเดก็เลก็

  - ศพด.บา้นหญา้ปล้อง

๑๒ โครงการย้ิมสดใสหนนูอ้ยฟันดี   - เพือ่สร้างสุขนิสัยและฝึกทักษะ   - ศพด.บา้นเอก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เดก็มสีขุภาพ   -เด็กมสีุขนิสัยและทักษะ กองการศกึษาฯ/

การดูแลความสะอาดชอ่งปาก   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ชอ่งปากที่ดี การดูแลความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ใหแ้กเ่ดก็  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง ชอ่งปาก

๑๓ โครงการ   "สง่เสริมสขุภาพเดก็และ   -เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและ   -ตรวจสขุภาพประจ าป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเดก็และเยาวชน    - เด็กและเยาวชนในเขต กองการศกึษาฯ/

เยาวชนชาวต าบลหญา้ปลอ้ง เยาวชนในพื้นที่ ร.ร.ในเขตและศนูย์พัฒนา ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ต.หญา้ปลอ้งมสีุขภาพ  3 ศูนย์ ฯ/ร.ร.ในเขต

สขุภาพดทีั่วหนา้" เดก็เลก็ ๓ ศนูย์ ที่ดทีกุคน

๑๔ โครงการควบคมุและปอ้งกนัการ   - เพือ่หค้วามรู้ใหว้ัยรุ่น  - เยาวชนหมูท่ี ่1 - 8 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้   - เยาวชนมคีวามรู้ดา้นเพศศกึษา กองการศกึษาฯ

ตั้งครรภไ์มพ่งึประสงคใ์นวัยรุ่น มเีพศสัมพันธุ์กอ่นวัยอันควร ต. หญา้ปลอ้ง ร่วมกจิกรรม  - รู้จักเอาตัวรอดหลีกเลี่ยง

หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญา้ปลอ้ง    - เพือ่ให้ความรู้ดา้นเพศศกึษา ตอ่สถานการณ์

แบบบรูณาการ ที่ลอ่แหลม 

๖๙

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๕ โครงการแนวทางการปอ้งกนั   - เพือ่ซอ้มแผนความปลอดภัย   - ศพด.บา้นเอก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้   - เด็กปฐมวัย ครู แมค่รัว กองการศกึษาฯ/

เด็กจมน้ าในเด็กปฐมวยั ในศูนย์พัฒนา ใหก้บัเดก็ปฐมวัย ทัง้  3 ศนูย์     - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ร่วมกจิกรรม เจา้หนา้ที่ มคีวามรู้เกี่ยวกบั  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กเล็ก  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ใหม้คีวามรู้เกี่ยวกับแหลง่น้ าเสี่ยง  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง แหลง่น้ าเสี่ยงและวธิกีาร

และวิธกีารชว่ยเดก็จมน้ า ชว่ยเด็กปฐมวยัเมือ่จมน้ า

๑๖ โครงการเสริมสร้างภมูคิุ้มกนั   - เพือ่พัฒนาความรู้ความเขา้ใจ   - ผู้ปกครอง ๓ ศนูย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ปกครอง   - ผู้ปกครองมคีวามรู้ กองการศกึษาฯ/

ยาเสพตดิในเดก็ปฐมวัย ในการดูแลเด็กปฐมวัยกับ   - ศพด.บา้นเอก เดก็ปฐมวัย ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ผู้ปกครองส าหรับเสริมสร้าง   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ดแูลและเสริมสร้างพื้นฐาน

พื้นฐานภูมคิุม้กันยาเสพตดิ  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง ภมูคิุม้กนัยาเสพตดิ

ในเดก็ปฐมวัย ในเดก็ปฐมวัย

๑๗ โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ดา้นการ    - เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ   - ศพด.บา้นเอก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเดก็ที่   -เด็กไดรั้บการสง่เสริม กองการศกึษาฯ/

จดัการขยะในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สง่เสริมการเรียนรู้ดา้นการ   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ เขา้ร่วมกจิกรรม การเรียนรู้ดา้นการจัดการ  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

จัดการขยะในศูนย์พฒันาเด็กเด็ก  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง ขยะในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็

๗๐

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๘ คา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ    - เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการศึกษาส าหรับ   - ศพด.บา้นเอก  - 51,980 65,540 51,980 51,980 เดก็ปฐมวัย   -เด็กปฐมวยั กองการศกึษาฯ/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอายุ 3-5 ป)ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอายุ 3-5 ปี)   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ อายุ 3-5 ปไีดรั้บ อายุ 3-5 ปไีดรั้บ  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

   - คา่หนงัสอืเรียน  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง    - คา่หนงัสอืเรียน    - คา่หนังสอืเรียน

   - คา่อุปกรณ์การเรียน    - คา่อุปกรณ์การเรียน    - คา่อุปกรณ์การเรียน

   - คา่เคร่ืองแบบนักเรียน    - คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน    - คา่เคร่ืองแบบนักเรียน

   - คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    - คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    - คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

อย่างทั่วถงึ อย่างทั่วถงึ

๑๙ โครงการสง่เสริมสุขภาพอนามัยโรคมอื    - เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ   - ศพด.บา้นเอก  - 20,680 20,680 20,680 20,000 เฝ้าระวังและป้องกนั   -เด็กปฐมวัย,ผู้ปกครอง, กองการศกึษาฯ/

เทา้ ปาก ในเดก็ปฐมวัย สง่เสริมสุขภาพอนามยัโรคมอื ควบคมุโรคมอืเทา้ ครูผู้ดแูลเดก็, คณะกรรมการ  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทา้ ปาก ในเด็กปฐมวัย ปากในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมคีวามรู้ บา้นเอก

ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรค

มอื เทา้ปาก

๗๑

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๒๐ โครงการสง่เสริมสขุภาพและการพัฒนา    - เพือ่เป็นคา่ใขจ้า่ยโครงการ   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ปกครองและครู   -เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม กองการศกึษาฯ/

IQ-EQ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา มคีวามรู้ในการ สขุภาพและพัฒนา  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

IQ-EQ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความฉลาดทาง IQ-EQ บา้นโนนหลอ่-โนนแย้

เชาว์ปญัญา IQ 

และความฉลาด

ทางอารมณ์ EQ

๒๑ โครงการหนูนอ้ยย้ิมสดใสใสใ่จสุขภาพฟนั    - เพือ่กระตุน้ให้เดก็รักการแปรงฟัน   - ศพด.บา้นหญา้ปล้อง  - 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กปฐมวัยรักการ   -เพื่อสร้างสุขนิสัย กองการศกึษาฯ/

   - เพื่อใหเ้ด็กมสีุขภาพฟันที่ดี แปรงฟันและ และฝึกทักษะการดแูล  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ความแข็งแรงคงทน มสีุขภาพฟันที่ดี ความสะอาดฟัน บา้นหญา้ปลอ้ง

   - เพื่อใหเ้ด็กเหน็ความส าคญัของ มคีวามแข็งแรง ใหแ้กเ่ดก็ปฐมวยั

การแปรงพัน

   - เพื่อลดปัญหาเร่ืองสุขภาพ

ของเดก็ปฐมวัย

๗๒

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๒๒ โครงส่งเสริมสุขภาพ   - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม   - โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง - 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพทีดี่   - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศกึษาฯ/

(อุดหนุน) โครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง

๒๓ โครงการสนับสนุนการออกก าลังกาย   - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม   - โรงเรียนบ้านโนนแย้ - 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพทีดี่   - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศกึษาฯ/

แก่เด็กวยัเรียนและเยาวชน โครงการสนับสนุนการออกก าลังกาย ทั้งในโรงเรียนและในชมุชน  โรงเรียนบา้นโนนแย้

ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน แกเ่ด็กวัยเรียนและเยาวชน

(อุดหนุน) ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน

๒๔ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย   - เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม   - โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง - 19,680 19,680 19,680 19,680 เด็กนักเรียนมีสุขภาพทีดี่   - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศกึษาฯ/

เพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีว ี การออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ ทั้งในโรงเรียนและในชมุชน
 โรงเรียนบา้นเอกสร้างเรือง

ด้วยวธิเีต้นแอโรบกิ ขยับกาย สบายชีว ีด้วยวธิเีต้นแอโรบิก

๗๓

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๒๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   - โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   - โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง - 10,320 10,320 10,320 10,320 เด็กนักเรียนมีสุขภาพทีดี่   - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศกึษาฯ/

แก่เด็กวยัเรียนและเยาวชน ทั้งในโรงเรียน แก่เด็กวยัเรียนและเยาวชน ทั้งในโรงเรียนและในชมุชน
 โรงเรียนบา้นเอกสร้างเรือง

และในชุมชน ต าบลหญ้าปล้อง ทัง้ในโรงเรียนและในชุมชน 

ต าบลหญ้าปล้อง 

๒๖ โครงการ "To be number one   - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม    - นักเรียนร.ร. สิริเกศน้อมกล้า - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ กองการศกึษาฯ/

สานต่อศาสตร์พระราชาต้านภัยยาเสพติด" โครงการ "To be number one กิจกรรม และตระหนักในพิษภยัยาเสพติด   นักเรียนร.ร. สิริเกศน้อมกล้า

สานต่อศาสตร์พระราชา   - ผู้เรียนได้แสดงออกตามความ

ต้านภยัยาเสพติด"  สามารถ ความถนัด และความสนใจ

สามารถแกป้ัญหา คิดริเร่ิม 

และสามารถสร้างเครือข่ายชมรม

To be number one

๗๔

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๒๗ อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั   - เพื่อเป็นเงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน   -โรงเรียนบา้นเอกสร้างเรือง 1,244,000 1,156,000 1,120,000 1,244,000 1,244,000 เด็กมีร่างกาย   - โรงเรียนในเขตมีอาหาร กองการศึกษา/
โรงเรียน  (สพฐ.)  ในเขต เป็นค่าอาหารกลางวนั ให้แกเ่ด็กเล็ก,   - โรงเรียนบ้านโนนแย้ เจริญเติบโตตามวยั กลางวันรับประทานทุกคน โรงเรียนในเขต
(อุดหนุน) เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที ่1-6   - โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง บริการ

ส าหรับ ๓ โรงเรียนซ่ึงสกดั(สพฐ.)

๒๘ โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ   - อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแย้ อุดหนนุโรงเรียนบา้นโนนแย้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ร่วม   - เด็กและเยาวชนได้ศึกษา กองการศึกษา/
เยาวชน  หมู่ที่ 4, 6, 7  ต าบลหญ้าปล้อง    - เพื่อสนับสนุนงบประมาณส าหรับ โครงการ เรียนรู้สถานที่จริง โรงเรียน

เพือ่ศึกษาสถานทีส่ าคัญ (อุดหนุน)   ด าเนินโครงการพฒันาการศึกษา  - สร้างความสามัคคีใน บา้นโนนแย้

ของเด็กและเยาวชน หมู่ที่  4,6,7 หมู่คณะ
ต าบลหญ้าปล้อง เพือ่ศึกษาสถานทีส่ าคัญ

๒๙ โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ   - เพือ่ศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกเหนือ   - เด็กและเยาวชน บ้านหญ้าปล้อง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ร่วม   - เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา/
เยาวชน หมู่ที่  1, 2  เพื่อศึกษาแหล่ง จากที่มีในทอ้งถิ่นตนเอง หมู่ 1, 2 ต.หญ้าปล้อง ที่เรียนใน โครงการ ศึกษาเรียนรู้สถานทีจ่ริง โรงเรียน
เรียนรู้นอกสถานที่  (อุดหนุน)   - เด็กและเยาวชน มีความรักและ โรงเรียนบา้นหญา้ปล้อง   - สร้างความสมัคคีในหมู่คณะ บา้นหญ้าปล้อง

หว่งแหนและบ ารุงรักษาปชูนียสถาน  - อนุรักษ์สถานที่ส าคัญของชาติ

๗๕

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๓๐  - โครงการเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษา   - เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้    - นักเรียนโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ร่วม   - ผู้เรียนมี กองการศึกษา/
 (อุดหนุน) มีทกัษะและด าเนินชีวติ บา้นเอกสร้างเรือง โครงการ ความรู้ ทกัษะ โรงเรียนบา้นเอกสร้าง

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ และด าเนินชีวิต สร้างเรือง
พอเพยีง ตามแนวปรัชญา
  - เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

และทกัษะพื้นฐานในการ   - โรงเรียนมี
ด าเนินชีวติตามแนวทางปรัชญา แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีงฯ ที่เป็นประโยชน์

ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน

๓๑ โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม   - เพือ่พัฒนาคุณลักษณะอันพึง (อดุหนุน ร.ร.สิริเกศน้อมเกล้า) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - เพื่ออบรมพัฒนาคุณธรรม กองการศึกษา/
พฒันาคุณธรรมจริยธรรม ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา กิจกรรม จริยธรรมให้กบัเด็ก โรงเรียน
 (อุดหนุน) ขึน้พื้นฐาน  รร.สุจริต ๕ ประการ  ครู และคณะกรรมการ สิริเกศน้อมกล้า

  - เพื่อปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ สถานศึกษา

๗๖

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๓๒  - โครงการส่งเสริมสุขภาพและ   - เพื่อแก้ไขปญัหาการ   - เด็กปฐมวยั - - 30,000 - - จ านวน   - เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม กองการศึกษา/

แก้ไขปญัหาภาวะโภชนาการ รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลัก  ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วม บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ศพด.บา้นเอก
ในเด็กปฐมวยั โภชนาการเด็กปฐมวยั ครูผู้ดูแลเด็ก กิจกรรม   - ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่

(อุดหนุน สปสช.)   - เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อ คณะกรรมการศูนย์ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอาหาร

เม ่ผู้ปกครองและผู้ประกอบอาหาร ผู้ประกอบอาหาร  คณะกรรมการศูนย์

คณะกรรมการศูนย์ฯให้มีความรู้ ศพด.บา้นเอก มีความรู้และเทคนิค

และเทคนิคในการประกอบอาหาร ในการประกอบอาหาร

๓๓  - โครงการส่งเสริมสุขภาพ   - เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก   - เด็กปฐมวยั ผู้ปกครอง - - 30,000 - - จ านวน   - ผู้เรียนมสุีขภาพ กองการศึกษา/

เด็กปฐมวยั ปฐมวยั ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ผู้เข้าร่วม ร่างกายที่แขง็แรง ศพด.บา้นโนนหล่อ-

(อุดหนุน สปสช.) ศพด.บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ กิจกรรม โนนแย้
๓๔  - โครงการส่งเสริมความฉลาด   - เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยัให้   - เด็กปฐมวยั ผู้ปกครอง - - 30,000 - - จ านวน   - เด็กปฐมวยัมีพฒันาการ กองการศึกษา/

ทางปัญญาและอารมณ์ในเด็กเล็ก ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เข้าร่วม ด้านร่างกาย จิตใจ ศพด.บ้านหญ้าปล้อง

(อุดหนุน สปสช.) ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  ผู้ประกอบอาหาร กิจกรรม  และสังคมดีขีน้
อารมณ์ และสังคม ศพด.บา้นหญ้าปล้อง   - ผู้ปกครอง ครู 

  - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจ ผู้ประกอบอาหาร ได้สร้าง

ในการเลือกนิทานที่เหมาะสม ความสัมพันธภาพกบั

กับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เด็กๆ โดยใช้นิทานเปน็ส่ือกลาง

รวม 3,271,912 3,466,997 3,449,181 3,548,372 3,547,692  -  -  - 

๗๗

งบประมาณ

34  โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑ สง่เสริมสนับสนุนโครงการที่อา่น   - เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มลู   - จัดซื้อหนงัสอืพมิพ์/วารสาร 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 จ านวนหมูบ่้าน   - ประชาชนในพื้นที่
ส านกังานปลดั

หนังสือพิมพ์ / วารสาร ประจ าหมูบ่้าน ขา่วสารจากหนังสอืพมิพว์ารสาร ไวก้บัทีอ่า่นหนงัสอืพมิพป์ระจ า ได้รับขอ้มูลขา่วสารได้ทั่วถึง

หอ้งสมุดประชาชนประจ าหมูบ่า้น  - มสีถานที่ศกึษาหาความรู้ หมูบ่า้นหมูท่ี่ 1-8 ต.หญา้ปลอ้ง   - มสีถานทีศ่กึษาหาความรู้

๒ โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพการ   -เพือ่ปรับปรุงระบบอนิเตอร์เนต็   - ศูนย์บริการอนิเตอร์เน็ต 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศนูย์บริการ   -ท าให้ระบบอนิเตอร์เน็ต ส านกังานปลดั

บริการศูนย์อินเตอร์เน็ตประจ าต าบล ใหม้ปีระสทิธภิาพ ต าบลหญา้ปลอ้ง อนิเตอร์เนต็ ของต าบลมปีระสิทธภิาพ

และจัดหาครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ไว้   - เพือ่ประชาชนไดรั้บขอ้มูล ต าบลหญา้ปลอ้ง มากขึ้น

บริการประชาชน ขา่วสาร

๓ โครงการฝึกอบรมและใหค้วามรู้ด้าน   -เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ความ   - ตวัแทนประชาชนหมูท่ี่ 1 - 8 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  -ตวัแทนประชาชน ส านกังานปลดั

การใชค้อมพวิเตอร์และอนิเตอร์เนต็ เขา้ใจดา้นการใชค้อมพวิเตอร์  เขา้ร่วมการฝึกอบรม ประชาชนที่เขา้ ในเขตอบต. สามารถ

แกป่ระชาชน ในต าบลหญา้ปลอ้ง และอนิเตอร์เนต็ ตามโครงการ โครงการ ใชค้อมพวิเตอร์

 ศนูย์อนิเตอร์เนต็ประจ าต าบล และอนิเตอร์เน็ตได้

  สามารถถา่ยทอดได้

๗๘

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๔ โครงการกอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน,   - มศีนูย์การเรียนรู้ชมุชน   -  ต. หญา้ปลอ้ง  1  แหง่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมูบ่้าน  - เป็นที่ศกึษา ส านกังานปลดั

หอ้งสมดุชมุชน, อนิเตอร์เนต็ชมุชน ,หอ้งสมดุประจ า หาความรู้

หมู่ที่ 1 - 8  ต. หญา้ปลอ้ง อบต. หญา้ปลอ้ง ของชุมชน

  - เปน็ที่ศกึษาหา

ความรู้ของชุมชน

๕ โครงการตดิตัง้หอกระจายขา่ว /   - เพือ่รับฟังขอ้มูลขา่วสาร    - หมู่ที่ 1 - 8 ต. หญา้ปลอ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่้าน   - หอกระจายขา่ว ส านกังานปลดั

 ปรับปรุง  (หมูท่ี่ 1 - 8  ต. หญา้ปล้อง) ในชุมชน ที่ไดม้าตรฐาน

๖  โครงการจัดกจิกรรมถวายพระเพลิง   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย ประชาชนในต าบลหญา้ปลอ้ง 50,000  -  -  -  - จ านวนผู้เขา้ร่วม ตามโครงการ ส านกังานปลดั

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร ตามโครงการจัดกจิกรรม กจิกรรม จัดกจิกรรม

มหาภมูพิลอดลุยเดช ถวายพระเพลงิ ถวายพระเพลงิ

พระบาทสมเดจ็ พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรา พระปรมนิทรา

มหาภมูพิลอดลุยเดช มหาภูมิพลอดุลยเดช

๗๙

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๗ โครงการศูนย์ปฏบิติัการ    - เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุน ใหแ้ก่   - อดุหนุนทีท่ าการปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอใจ   - มีศูนย์ปฏบิติัการ ส านักงานปลัด/
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ของประชาชนที่มา ร่วมในการชว่ยเหลือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รับบริการ ประชาชนของ
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(อุดหนุน) อ าเภอเมืองศรีสะเกษ

๘ โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการ    - เพือ่ใหศู้นย์ปฏบิติัการ   - มีศูนย์ปฏบิติัการ 30,000 30,000 30,000 30,000  -   - มีศูนย์ปฏบิัติการ   - มีศูนย์ปฏบิติัการ ส านักงานปลัด/

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมในการช่วยเหลือ ร่วมในการช่วยเหลือ ร่วมในการชว่ยเหลือ อปท.ที่เป็นเจ้าภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนของ ประชาชนของ ประชาชนของ ด าเนินการ
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษเป็น องค์กรปกครอง องค์กรปกครอง องค์กรปกครอง
(อุดหนุนอบต.หนองไฮ) สถานทีก่ลางในระดับอ าเภอ ส่วนทอ้งถิ่น ส่วนทอ้งถิ่น ส่วนทอ้งถิ่น

ในการด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ

ประสานงานราชการท้องถิ่น

และพัฒนาทอ้งถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ

๙ โครงการสนับสนุนการจดังานเทศกาลประจ าปี    - เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุน ใหแ้ก่   - อดุหนุนทีท่ าการปกครอง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1 คร้ัง/ปี   - เพื่อสืบสาน ส านักงานปลัด/
ของจังหวัด(งานเทศกาลปใีหม่ส่ีเผ่าไทศรีสะเกษ ทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ วฒันธรรมประเพณี จังหวดัศรีสะเกษ
และงานกาชาด) (อุดหนุน) ทีว่นัส าคัญต่าง ๆ

ของจังหวดั

๘๐

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๐ โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจดังาน   - เพื่อสนบัสนนุการจัดงานรัฐพิธต่ีางๆ    - อุดหนนุอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนกิจกรรม   - ประชาชนในเขต อบต. ส านักงานปลัด/

รัฐพธิหีรือกจิกรรมตามนโยบายรัฐบาล   - เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณี เข้าร่วมสืบสานงานรัฐพิธี
อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ

(อุดหนุน) อันดีงามไวใ้ห้คงอยูต่ลอดไป และสืบทอดประเพณีที่ดี

งามไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

๑๑ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษสุามเณร   - เพือ่อบรมคุณธรรมจริยธรรม    - หมู่ที ่1 - 8 ต. หญ้าปล้อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - เพือ่อบรมคุณธรรมจริย - กองการศกึษา/

และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกยีรติ ใหก้ับเด็กและเยาวชน กิจกรรม ธรรมให้กบัเด็กและเยาวชน วัดวังไฮ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

(อุดหนุนวดับา้นวงัไฮ)

๑๒ โครงการขอรับการสนับสนุนกจิกรรม    - เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุน ใหแ้ก่   - อดุหนุนทีท่ าการปกครอง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้   - มีกองทุนสนับสนุนการ ส านักงานปลัด/

บริจาคโลหติใหก้ับเหล่ากาชาด ทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ บริจาคโลหติ บริจาคโลหติ อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ

จังหวดัศรีสะเกษ(อุดหนุน)   - แกไ้ขปัญหาการขาด

แคลนโลหติ

๘๑

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๓ โครงการสนับสนุนศูนยป์ฏบิัติการ   - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ   - อดุหนุนทีท่ าการปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้   - สังคมปลอดภยั ประชาชน ส านกังานปลดั/

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ ใหแ้ก่ที่ท าการปกครอง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ติดยาเสพติดลดลง มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น รวมทัง้
อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ

(อุดหนุน) อ าเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นภูมิคุ้มกนัทีเ่ขม้แขง็

  - สามารถสร้าง

เครือข่ายพลังแผ่นดิน

๑๔ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน   - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ   - อดุหนุนทีท่ าการปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้   - ศูนยอ์ านวยการปอ้งกนัและปราบ ส านักงานปลัด/
งบประมาณการปอ้งกนั เฝ้าระวัง ใหแ้ก่ ที่ท าการปกครอง จังหวดัศรีสะเกษ ติดยาเสพติดลดลง ปรามยาเสพติดจงัหวดัศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ
และแก้ไขปญัหายาเสพติด จังหวดัศรีสะเกษ เปน็องค์กรหลักในการ

จังหวดัศรีสะเกษ บูรณาการแผนงาน/

 (อุดหนุน ศอ.ปส.จว.ศก.) โครงการ/กิจกรรม

เพื่อขับเคล่ือน
การปอ้งกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด

๘๒

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๕ โครงการสนับสนุนศูนยป์ฏบิัติการ   - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ   - อดุหนุนทีท่ าการปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้   - สังคมปลอดภยั ประชาชน ส านกังานปลดั/

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ใหแ้ก่ที่ท าการปกครอง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ติดยาเสพติดลดลง มีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ้น รวมทัง้
อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ

(ศป.ปส.อ.เมืองศรีสะเกษ) อ าเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นภูมิคุ้มกนัทีเ่ขม้แขง็

(อดุหนุน ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ)   - สามารถสร้าง

เครือข่ายพลังแผ่นดิน

16 โครงการเฉลมิพระเกยีรติ   - เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ย   -อุดหนุนส านักงาน  - 9,000  -  -  - จ านวนกิจกรรม   - เด็ก เยาวชน และ ส านักงานวัฒนธรรม

เนื่องในโอกาสมหามงคล ในโครงการเฉลมิพระเกยีรติ วฒันธรรมจังหวดัศรีสะเกษ ประชาชนทุกหมูเ่หล่า จังหวดัศรีสะเกษ

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก เนื่องในโอกาสมหามงคล เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

ประจ าปงีบประมาณ พระราชพธิบีรมราชาภเิษก และพระมหากษัตริย์

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปงีบประมาณ มีส่วนร่วมในการรักษา

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเพณีอันดีงาม

ของท้องถิน่และ

ของชาติใหค้งอยู่สืบไป

๘๓

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

         ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๓.๒  แผนงานบรหิารท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๗ โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ   - เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่   - อดุหนุนทีท่ าการปกครอง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละความพึงพอใจ  - ท าใหก้ านนั ผู้ใหญ่บา้น ส านักงานปลัด/

ความเข้มแข็งในการรักษาความ ที่ท าการปกครองอ าเภอ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ที่ได้รับบริการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นฝ่ายปกครอง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ

สงบเรียบร้อยและรักษาความ เมืองศรีสะเกษ เพิ่มขึ้น ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายรักษา

ปลอดภยัหมู่บา้น(ชรบ.) ความปลอดภยัหมู่บา้น และ

(อุดหนุน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ) อปพร.มีความเข้าใจใน

การรักษาความปลอดภยั,

ในการรักษาความปลอดภัย

 - ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชวีติและทรัพยสิ์น

มากยิ่งขี้น

๑๘ โครงการสภาองค์กรชุมชน   - เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่   - อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน - - 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง/ปี  - ได้แผนพฒันาชมุชน ส านักงานปลัด/

ต าบลหญ้าปล้อง สภาองค์กรชุมชน ต าบลหญ้าปล้อง 8 หมู่บา้น สภาองค์กรชุมชน
(อุดหนุน สภาองค์กรชุมชน ต าบลหญ้าปล้อง  - ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย ต าบลหญ้าปล้อง
ต าบลหญ้าปล้อง) และแผนเสนอต่อองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหญ้าปล้อง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวม 509,000 428,000 469,000 469,000 439,000  -  -  - 

๘๔

๑8  โครงการ

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑ โครงการจา้งเหมาตดิตัง้มงุลวด  -เพื่อปอ้งกนัไมใ่หส้ตัวร้์าย   - ศพด.หญา้ปลอ้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เรียนมพีฒันาการ  -เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หส้ตัวร้์าย
กองการศกึษาฯ

อาคาร ศพด.บา้นหญา้ปลอ้งหลังใหม่  เชน่  ยุง หน ู  ง ู และคุณภาพตาม  เชน่  ยุง หนู   งู 

และตดิตั้งมงุลวดครัว และแมลงสาบ ฯลฯ มาตรฐานทีก่ าหนด และแมลงสาบ ฯลฯ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บา้นหญา้ปลอ้ง เขา้มาในศูนย์ซึง่สตัว์เหลา่นี้ลว้น เขา้มาในศูนย์ซึ่งสัตวเ์หล่านี้ล้วน

ลว้นเปน็สตัวน์ าโรค ลว้นเปน็สตัว์น าโรค

๒ โครงการปรับปรุงอา่งลา้งหนา้  -เพื่อปรับปรุงอา่งลา้งหนา้แปรงฟัน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญา้ปล้อง  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 อา่งล้างหน้าแปลงฟัน  -เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัย กองการศกึษาฯ/

แปรงฟัน ศนูย์พัฒนา ส าหรับเด็กปฐมวัย ใหไ้ดม้าตรฐาน ไดม้าตรฐาน มทีีส่ าหรับแปรงฟัน ศูนย์ ฯหญา้ปล้อง

เดก็เลก็หญา้ปลอ้ง ที่ไดม้าตรฐาน

๓ โครงการปรับปรุงภูมทิัศนศ์ูนย์พัฒนา   - เพือ่บริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   - ศพด.บา้นเอก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เดก็ปฐมวัย    - บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศกึษาฯ

เดก็เลก็  3  ศนูย์  มสีภาพแวดลอ้มร่มร่ืน   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ อยู่กับสิ่งแวดลอ้ม  มสีิ่งแวดลอ้มที่ดสี าหรับ

  - เพือ่เป็นแหลง่เรียนรู้ให้เดก็ปฐมวัย  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง ที่ดี เดก็ปฐมวัย

๘๕

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๔ โครงการมงุหลงัคาสนามเดก็เลน่  -เพื่อมงุหลดัคาสนามเดก็เลน่ กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร 125,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สนามได้  -มหีลังคาสนาม กองการศกึษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโนนหล่อ-โนนแย้ ให้กบั ศพด.บ้านโนนหลอ่-โนนแย้   - ศพด.บา้นโนนหล่อ - โนนแย้ มาตรฐาน เด็กเลน่ไดม้าตรฐาน

หมู่ที่ ๖ หมูท่ี ่ ๖  ต. หญา้ปลอ้ง

๕ โครงการกอ่สร้างโรงครัวศนูย์พัฒนาเดก็เลก็  -เพือ่กอ่สร้างโรงครัว กวา้ง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๔ เมตร 137,500 100,000 100,000 100,000 100,000  โรงครัว  -มโีรงครัว กองการศกึษาฯ

บา้นโนนหลอ่-โนนแย้ ให้กบั ศพด.บ้านโนนหลอ่-โนนแย้   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ไดม้าตรฐาน

หมูท่ี ่๖ ต. หญา้ปลอ้ง

๖ โครงการปรับปรุงศนูย์พัฒนา   - เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความปลอดภัย    - สง่เสริมพัฒนาการ กองการศกึษาฯ

เดก็เลก็บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี่ ๒ มาตรฐานการ ตอ่เดก็ปฐมวัย และสขุภาพของเดก็เลก็

ด าเนนิงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ของ อปท. ดา้นอาคารสถานที่

สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัย

ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

๘๖

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๗ โครงการจ้างเหมาบริการทาสร้ัีว ศพด.  -เพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายการจ้างเหมา   - ศพด.โนนหลอ่-โนนแย้ 40,000 40,000  -  -  - ร้ัวไดรั้บการ  -ไดร้ั้วที่สวยงาม กองการศกึษาฯ

บา้นโนนหลอ่-โนนแย้ บริการทาสร้ัีว ศพด. บ ารุงรักษา เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

บา้นโนนหลอ่-โนนแย้

๘ โครงการจา้งเหมาตดิตัง้มงุลวด  -เพื่อปอ้งกนัไมใ่หส้ตัวร้์าย   - ศพด.บา้นเอก 32,800 32,800  -  -  - ผู้เรียนมพีฒันาการ  -เพื่อปรับแสงสวา่ง กองการศกึษาฯ

อาคารอบต.หญา้ปลอ้งหลงัเกา่  เชน่  ยุง หนู   ง ูและแมลงสาบ ฯลฯ และคุณภาพตาม ในหอ้งใหไ้ดม้าตรฐาน

เขา้มาในศูนย์ซึง่สตัวเ์หลา่นี้ มาตรฐานทีก่ าหนด

ลว้นเปน็สตัวน์ าโรค

๙ โครงการปรับปรุงอาคาร  -เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ   - ศพด.บา้นเอก  - 280,000  -  -  - อาคารไดรั้บการ  -ไดอ้าคารสวยงาม กองการศกึษาฯ

อบต.หญา้ปลอ้งหลงัเกา่ เพือ่ใชเ้ปน็ ศพด. ปรับปรุงอาคารอบต.หญา้ปลอ้งหลังเกา่ ปรับปรุง เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

บา้นเอก(เพิม่เตมิ) เพื่อใชเ้ปน็ ศพด.บา้นเอก (เพิ่มเตมิ)

๑๐ โครงการกอ่สร้างปา้ยศูนย์พัฒนา  -เพือ่เปน็คา่ใชจ้่าย   - ศพด.บา้นเอก  - 60,000 60,000 60,000  - มปีา้ยชือ่สถานทีต่ัง้ มปีา้ยชือ่สถานที่ตัง้ กองการศกึษาฯ

เดก็เลก็บา้นเอก โครงการกอ่สร้างป้ายศูนย์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กเล็กบา้นเอก  หมู ่๕ บา้นเอก บ้านเอก สะดวกใน

การติดต่องานราชการ

๘๗

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๑ โครงการกอ่สร้างร้ัว ศพด.บา้นเอก หมู ่๕  -เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ   ยาว  ๔๒  เมตร  - 120,000  -  -  - มร้ัีวที่สวยงาม  -ไดร้ั้วที่สวยงาม กองการศกึษาฯ

กอ่สร้างร้ัว ศพด.บ้านเอก สงู  ๑.๕๐ มตร เป็นระเบียบเรียบร้อย เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

หมู่ ๕   - ศพด.บา้นเอก มคีวามปลอดภยั มคีวามปลอดภยั

๑๒ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ   - ศพด.บา้นเอก  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ความปลอดภัย  - มอีาคาร/สถานที่บริเวณ กองการศกึษาฯ

บา้นเอก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอ่เดก็ปฐมวัย โดยรอบศูนย์ที่ดขีึ้นเหมาะกบั

บา้นเอก การจัดการเรียนการสอน

๑๓ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ   - ศพด.บา้นโนนหลอ่-โนนแย้  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ความปลอดภัย  - มอีาคาร/สถานที่บริเวณ กองการศกึษาฯ

บา้นโนนหลอ่-โนนแย้ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอ่เดก็ปฐมวัย โดยรอบศูนย์ที่ดขีึ้นเหมาะกบั

บา้นโนนหลอ่-โนนแย้ การจัดการเรียนการสอน

๘๘

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

          ยทุธศาสตร์ท่ี  3  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๔ โครงการปรับปรุงปกูระเบื้อง  -เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 137 ตร.ม)  -  - 135,000  -  - อาคารเรียน  -มอีาคารเรียน กองการศกึษาฯ/

พื้นที่อาคาร ศพด.บ้านเอก หมู่ที่ ๕ ศพด.บา้นเอก   - ศพด.บา้นเอก ไดรั้บการปรับปรุง ที่เหมาะสมกับ ศพด.บา้นเอก

๑ แหง่ การจัดการเรียน

การสอน

๑๕ โครงการปรับปรุงปกูระเบื้อง  -เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 53 ตร.ม)  -  - 50,000  -  - โรงอาหารไดรั้บ  -มโีรงอาหารที่ กองการศกึษาฯ/

โรงอาหาร ศพด.บ้านโนนหลอ่-โนนแย้  หมู่ที่ ๖ ใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างมี   - ศพด.บา้นโนนหลอ่- การปรับปรุง สะอาด ปลอดภัย ศพด.บา้นโนนหลอ่-

ประสทิธภิาพ โนนแย้ ๑ แหง่ และถูกสุขอนามัย โนนแย้

๑๖ โครงการกอ่สร้างหอ้งสมดุ  -เพื่อกอ่สร้างหอ้งสมุด   -มหีอ้งสมุดรักการอา่น  -  - 250,000  -  - หอ้งสมดุ  - มีหอ้งสมุดประจ า กองการศกึษาฯ

รักการอา่นต าบลหญา้ปลอ้ง รักการอา่นต าบลหญา้ปลอ้ง ต าบลหญ้าปล้อง จ านวน  ๑ หอ้ง ต าบลหญา้ปล้อง

๑๗ โครงการมงุหลงัคาสนามเดก็เลน่  -เพื่อมงหลังคาสนามเด็กเลน่   -มหีลงัคาสนามเดก็เลน่  -  - 125,000  -  - สนามเดก็เลน่  - มหีลังคาสนาม กองการศกึษาฯ/

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นเอก ใหก้บัศพด.บา้นเอก ที่ได้มาตรฐาน  ศพด.บ้านเอก ไดม้าตรฐาน เดก็เลน่ที่ได้ ศพด.บา้นเอก

หมู่ที่ 5 หมู่ที ่๕ ต.หญ้าปล้อง จ านวน ๑ แหง่ มาตรฐาน

รวม 580,300 1,177,800 1,265,000 705,000 645,000  -  -  - 

๘๙

๑๗  โครงการ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

           ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๔   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

1 โครงการจัดงานวันราชพิธ ี รัฐพิธี   - เพื่อสบืสาน  อนุรักษว์ฒันธรรม   - ประชาชน  หมูท่ี ่ 1- 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกจิกรรม   - ประชาชนในเขต อบต. ส านกังานปลดั

 และวันส าคญัทางศาสนา ประเพณีทีส่ าคัญต่าง ๆ เชน่ วนัเขา้พรรษา เขา้ร่วมสบืสาน

(หมู่ที่  1 - 8 ต. หญา้ปลอ้ง)        วันออกพรรษา ฯลฯ งานรัฐพิธีและวัน

ส าคัญทางศาสนา

๒ โครงการวนัผู้สูงอายุ   - เพื่อใหม้ีการสืบสาน   - ผู้สูงอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนผู้สูงอายุ   - สืบทอดวัฒนธรรมรดน้ า ส านกังานปลัด

ต าบลหญ้าปล้อง วัฒนธรรมอันดีงามการรดน้ า    หมูท่ี่  1-8  ต. หญ้าปล้อง ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ขอพรผู้สูงอายุให้อยู่คู่กับสังคมไทย

ขอพรจากผู้สูงอายุ   - จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุหนัมาใส่ใจดูแล

  - เพื่อสร้างความสามัคคี      ผู้สูงอายุ สุขภาพและกจิกรรม

ใหเ้กิดแก่ผู้สูงอายุ แสดงออกร่วมกนั

  - เพือ่เป็นการแสดงออกของผู้สูงอายุ

๙๐

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

           ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๔   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๓ โครงการสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรม     - เพื่อสบืสานวัฒนธรรมประเพณี   -   หมูท่ี ่1-8  ต.หญา้ปลอ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกจิกรรม   -ประชาชนในเขต อบต. 
กองการศกึษาฯ

 และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. หญา้ปล้อง และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น มสีว่นร่วมในประเพณี มสีว่นร่วมใน

  - ประเพณีลอยกระทง แตล่ะชุมชน เชน่ งานวัฒนธรรม 

  - ประเพณีไหวพ้ระธาตุ  ฯลฯ ประเพณีลอยกระทง,  ประเพณี

ประเพณีไหวพ้ระธาตุ ฯลฯ  ของแตล่ะทอ้งถิ่น

๔ โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลมิราช   - เพื่อเป็นการอนุรักษามรดก   - กจิกรรมสง่เสริมดา้นวัฒนธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกจิกรรม    - มรดกภูมปิัญญาทาง กองการศกึษาฯ/

ต าบลหญา้ปลอ้ง ภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรมของคน ในต าบลหญา้ปล้อง ปลีะ 1 ทางวัฒนธรรมไดรั้บ วัฒนธรรม

ในทอ้งถิ่นใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้และ กจิกรรม การจัดเก็บฟืน้ฟู อนุรักษ์

น าไปสูก่ารสร้างรายไดใ้หชุ้มชน เผยแพร่และสบืสาน

ฟื้นฟู อนุรักษเ์ผยแพร่

และสบืสาน

๙๑

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

           ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๔   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๕ โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม   - เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน   - เดก็  เยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - เดก็ เยาวชน นอกและใน กองการศกึษาฯ/

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น และประชาชนทั่วไป หมู่ที่  1 - 8  ต. หญา้ปลอ้ง กจิกรรม สถานศึกษาได้รับการอบรม 3  ศนูย์ฯ

 มคีวามรักและหวงแหนศลิปะ คุณธรรม จริยธรรม

วฒันธรรม จารีตประเพณี

และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

๖  โครงการร่วมถวายดอกไมจ้นัทน์   - เพื่อถวายพระราชกศุล กลุม่สตรี กลุม่ผู้สูงอายุ 341,500  -  -  -  - จ านวนกจิกรรม   -ประชาชนไดร่้วม ส านกังานปลดั

ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผู้ดอ้ยโอกาส โรงเรียนในพื้นที่ ที่ด าเนนิการ แสดงความอาลยัตอ่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ก านนั ผู้ใหญบ่า้นและ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

บรมนาถบพติรของประชาชนต าบลหญา้ปลอ้ง มหาภมูพิลอดลุยเดช ประชาชน หมู่ที่ ๑-๘ ภูมพิลอดลุยเดชและ

(คชจ.ตามโครงการ) ประชาชนไดแ้สดงความอาลยัและได้ ต าบลหญา้ปลอ้ง ส านกึในพระมหากรุณาธคิุณ

ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณ และแสดงออกถงึความ

และแสดงถงึความจงรักภักดี จงรักภักดทีี่มตีอ่ รัชกาลที่ ๙

สร้างงาน สร้างอาชพี

เพิ่มรายได้ให้กบัประชนชน

ในต าบลหญา้ปลอ้ง

๙๒

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

           ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๔   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๗ โครงการพาเด็กนักเรียนปฐมวยัเขา้วดั   - เพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างกระบวน   - ศพด.บา้นเอก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกจิกรรม   - เดก็ไดรั้บการปลกูฝังดา้น กองการศกึษาฯ/

ในวันส าคญัทางพุทธศาสนา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ คุณธรรมจริยธรรมและการ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ส าหรับเดก็  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง วางตัวทีเ่หมาะสม

๘ โครงการแขง่ขันกฬีาสเีด็กปฐมวัย  - เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการ   - ศพด.บา้นเอก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม   - เด็กปฐมวัยมร่ีางกาย กองการศกึษาฯ/

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด. 3 ศูนย์ ทางร่างกาย และจิตใจ มร่ีางกาย   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ทีเ่ข็งแรง มคีวามรักสมัคคี  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ที่แข็งแรง  - ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง

๙ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกก าลัง   - เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน ประชาชนในต าบลหญา้ปลอ้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ประชาชนเล่นกฬีาและ กองการศกึษาฯ

กายและนนัทนาการ และประชาชนทั่วไปมคีวามรู้ กจิกรรม นนัทนาการไดอ้ย่างถกูตอ้ง

ในการออกก าลงักาย และมสีุขภาพแขง็แรง

๙๓

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชวิีต

           ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  ๓.๔   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่ (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

๑๐ โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการแข่งขัน  - จดัการแข่งขันกฬีาระดับต าบล 180,000 168,000 168,000 168,000 168,000 จ านวนผู้เข้า  - ท าใหป้ระชาชนในพืน้ที่ กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติด กีฬาสานสัมพนัธ์ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 1-8  ต. หญ้าปล้อง  ร่วมโครงการ อบต.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ส าหรับนักเรียน เยาวชน  เปน็ประจ า ทุก ๆ ปี   - เชื่อมสัมพันธไมตรี

และประชาชนในพื้นที่ต าบลหญ้าปล้อง

ส่งเสริมการออกก าลังกายใช้เวลาวา่ง

ใหเ้กดิประโยชน ์รู้รักสามคัคี

มนี้ าใจเป็นนักกฬีา รู้แพ้ รู้ชนะ 

รู้อภยั หา่งไกลยาเสพติด

๑๑ จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์กฬีา   - เพื่อจดัหาวัสดุอุปกรณ์การ    - หมู่ที่  1 - 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดุ    - ท าใหป้ระชาชนในเขต กองการศกึษาฯ

มอบใหชุ้มชนในเขต  อบต. แขง่ขันกฬีา  ใหป้ระชาชน  ต. หญา้ปลอ้ง อุปกรณ์กฬีา อบต.มวีัสด/ุอุปกรณ์ในการ

( หมูท่ี่  1 - 8  ต. หญา้ปลอ้ง) ไดเ้ลน่กฬีาในหมู่บา้น เพิม่ขึ้น เล่นกีฬาในชมุชน 

๑๒ โครงการ "ที่อา่นหนงัสอืท้องถิ่น รักการอา่น"   - เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม   - จัดซื้อหนงัสอื/หนงัสอืพมิพ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน   - ประชาชนในพื้นที่ กองการศกึษาฯ

การอา่นเพือ่สร้าง   วารสารไวก้บัทีอ่า่นหนังสอื ที่มาใชบ้ริการ ได้รับความรู้และมทีี่

สงัคมแหง่การเรียนรู้   ต.หญา้ปลอ้ง อา่นหนังสือประจ า

ของคนไทย พ.ศ. 2560-2564 ต าบลหญ้าปล้อง

รวม  - 1,141,500 788,000 788,000 788,000 788,000  -  -  - 

๙๔

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

๑๒  โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 





ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

1 โครงการกอ่สร้าง ถนน  คสล.    - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 360 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(สายหนองแคน) บ้านหญา้ปล้อง หมูท่ี่ 1 สัญจรไปมาสะดวก หนา   0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนทีม่ี สะดวกรวดเร็วในการใช้

ต.หญา้ปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ พื้นที่  1,440  ตร.ม. การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม

 หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4  เมตร ยาว 79 เมตร 198,300 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(สายหลังโรงเรียนบ้านหญา้ปล้อง) สัญจรไปมาสะดวก หนา  0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนทีม่ี สะดวกรวดเร็วในการใช้

บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่1 ต.หญา้ปลอ้ง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ พื้นที่  316  ตร.ม. การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม

 หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

๙๕

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดศรีสะกษ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.(ซอย ๔)   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้าง ๒.๗๐  เมตร 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

หญา้ปล้อง หมู่ที่  1   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ ยาว   ๕0  เมตร การบ ารุงรักษา สะดวกในการขนสนิคา้

ต.หญา้ปล้อง หนา  0.๑๐ เมตร การเกษตรและคมนาคม

(มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๑๓๕ ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง

4 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้งเฉลีย่ 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(ทางเขา้ดอนปู่ตา)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.08 เมตร การบ ารุงรักษา สะดวกในการขนสนิคา้

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่ 1  หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง การเกษตรและคมนาคม

ต.หญา้ปล้อง

5 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้งเฉลี่ย 4  ม.ระยะทาง 600 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(สายไปหนองแคนฝ่ังตะวันตก)    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.10 ม. สะดวกในการขนสนิคา้

 หมู่ที่ 1 ต.หญา้ปล้อง (พร้อมเสริมดนิถมเฉลี่ย 0.20 ม.) การเกษตรและคมนาคม

๙๖

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(สายหลังโรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้งไปบา้นเอก)    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ ระยะทาง 350.00 เมตร การบ ารุงรักษา สะดวกในการขนสนิคา้

 หมู่ที่ 1  ต.หญา้ปล้อง หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร การเกษตรและคมนาคม

7 โครงการกอ่สร้างถนนสู่ไร่นาตาม   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนเพิ่มขึ้น   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

สันคลองอีสานเขยีว บ้านหญา้ปล้อง สัญจรไปมาสะดวก หนาเฉลีย่   0.50  เมตร สะดวกรวดเร็วในการใช้

หมู่ที่ 1  ต. หญา้ปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง เสน้ทางคมนาคมขนย้ายผลติ

ภณัฑท์างการเกษตร

8 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก   - เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังในชุมชน วางทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 189,500 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนทอ่ระบายน้ า   -ระบายน้ าเสยีในชุมชน กองช่าง

หมู่ที่ 1  ต. หญา้ปล้อง   - ลดปญัหาน้ าเนา่เสยี 0.60 เมตร (จ านวน ๗๐ ท่อน) เพิ่มขึ้น   -ปอ้งกันน้ าทว่มขัง

 หมูท่ี่ ๑  ต. หญา้ปลอ้ง

๙๗

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๙ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (จากแยกบ้านหญา้ปล้อง  หมู่ที่ 2   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ไปบ้านหอย) บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่ 2   หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๐ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 4  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านหญา้ปล้อง (สายหนองยาง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 60  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  2  ต.หญา้ปล้อง หนา  0.15  เมตร

ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 240 ตร.ม.

 หมูท่ี ่ 2  ต. หญา้ปล้อง

๑๑ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4  เมตร ยาว 240 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  2   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 ต.หญา้ปล้อง  หมูท่ี ่ 2  ต. หญา้ปล้อง

๙๘

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๒ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 84 เมตร 207,500 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นหนองขาม)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ 2  ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๓๓๖ ตร.ม)

  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๓ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4  เมตร  ยาว  260 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(แยกโรงสีหลังวัดหญา้ปล้อง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่  2  หมูท่ี ่ 2  ต. หญา้ปล้อง

ต.หญา้ปล้อง

๑๔ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร  ยาว 1,200 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนหนิคลกุเพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านหญา้ปล้อง  หมู่ที่ 2   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.08  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

๙๙

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๕ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง  4  เมตร  ยาว  2,000 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหนิคลกุเพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(หลังคลองอีสานเขยีว  2  ฝ่ัง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่  0.08  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง  หมู่ที่  2 หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๖ โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 380 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายไปหนองกระแจม)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.10  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่  2   หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง  3  เมตร ยาว 530 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายหนองเดิ่น)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลี่ย   0.10   เมตร การบ ารุงรักษา   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่  2   หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๐๐

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๘ โครงการกอ่สร้างถนนดิน   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดินเพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายโนนบ้านขี้แหลว หนองระคาง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่  2   หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๙ โครงการกอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตร   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก หมูท่ี ่ 2  ต.หญา้ปลอ้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดินเพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สู่ไร่นา(ถนนดิน) หมู่ที่ 2   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ 1  สาย    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง

๒๐ โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก   - เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังในชุมชน วางทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนทอ่ระบายน้ า   -ระบายน้ าเสยีในชุมชน กองช่าง

(หนา้ประปาหมูบ่า้น)  บา้นหญา้ปลอ้ง   - ลดปญัหาน้ าเนา่เสยี 0.๔0 เมตร (จ านวน ๒๕ ท่อน) เพิ่มขึ้น   -ปอ้งกันน้ าทว่มขัง

หมู่ที่ ๒  ต. หญา้ปล้อง  หมูท่ี่ ๒  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๑

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

21 โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่ว   - เพือ่รับฟังขอ้มูลขา่วสารใน  หมูท่ี ่ 3  ต. หญา้ปล้อง 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มหีอกระจายขา่วเพิ่ม ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน บ้านสร้างเรือง ชุมชน ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ

หมู่ที่  3  ต.หญา้ปล้อง

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก  หมูท่ี ่ 3  ต. หญา้ปล้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ถนน คสล.    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

  -  เส้นหน้าวัดพระธาตุเรืองรอง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ เพิ่มความสูงของถนน ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

  -  เส้นหน้า ร.พ.สต.สร้างเรือง    -  ลดน้ าทว่มขัง

  -  เส้นหน้าบ้านผู้ใหญ ่ หมู่ที่  3

23 บ ารุงทางลาดยาง (ปะซอ่มSking Patch)   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 310 ตร.ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลาดยาง    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านวังไฮ - บ้านสร้างเรือง สัญจรไปมาสะดวก (สายบ้านวังไฮ-บ้านสร้างเรือง) ที่ได้บ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง บ้านวังไฮ หมู่ที่  4,   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ บา้นสร้างเรือง หมู ่3,

บ้านสร้างเรือง หมู่ที่  3 บา้นวงัไฮ หมูท่ี ่4 ต.หญา้ปล้อง

 ต.หญา้ปล้อง

๑๐๒

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

24 โครงการลอกสันคลองอีสานเขยีว   - เพื่อขุดลอกคลองอสีานเขยีวเพื่อ หมูท่ี ่๓  ต.หญา้ปลอ้ง 359,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคลองที่   - แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจาก กองช่าง

สองขา้งทางหมู่ที่ ๓ บ้านสร้างเรือง- แกไ้ขปัญหาที่เกดิจากอุทกภัยและ หมูท่ี่ ๕  ต.หญา้ปล้อง ได้รับการปรับปรุง อุทกภัยและภัยแลง้

หมู่ที่ ๕ บ้านเอก ต.หญา้ปล้อง ภัยแล้ง  - มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4  ม.  ยาว 38  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(แยกสายไปหนองมันปลา)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านวังไฮ  หมู่ที่  4  ต. หญา้ปล้อง บา้นวังไฮ หมูท่ี่ 4 ต. หญา้ปลอ้ง

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.(จากหนา้   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านนายประหยัด - ดอนปู่ตา)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านวังไฮ  หมู่ที่  4   ต. หญา้ปล้อง บา้นวังไฮ  หมูท่ี่  4  ต. หญา้ปล้อง

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก ขา้งละ ๑ เมตร  กวา้ง ๑ เมตร 99,500 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เพิ่มเติมไหล่ทาง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่   ยาว  ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 4  ต. หญา้ปล้อง (หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๑๕๔ ตร.ม)

 บา้นวังไฮ หมู่ที่ ๔  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๓

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.(ซอยอาจารย์ทวีป)   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(พร้อมวางท่อ คสล.) บ้านวังไฮ   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

  หมู่ที่  4   ต. หญา้ปล้อง หมูท่ี ่ 4  ต.หญา้ปลอ้ง

29 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร  ยาว  240  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ภายในบ้านวังไฮ  หมู่ที่  4    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต. หญา้ปล้อง หมู่ที่ 4 ต.หญา้ปลอ้ง

30 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5  เมตร  ยาว 220 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน หนิคลุกเพิม่ขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายไปหญา้ปล้อง  หมู่ที่ 1 )   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.08  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านวังไฮ  หมู่ที่  4   บา้นวังไฮ หมูท่ี่ 4 ต. หญา้ปลอ้ง

ต. หญา้ปล้อง

31 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๒ เมตร 99,500 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน หนิคลุกเพิม่ขึ้น   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

หมู่ที่  4 ต.หญา้ปล้อง สัญจรไปมาสะดวก หนาเฉลีย่  0.๒๐  เมตร สะดวกรวดเร็วในการใชเ้สน้

  - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ (หรือมปีริมาณหนิคลุก ทางคมนาคมขนย้ายผลติ

ไมน่อ้ยกวา่ ๖๕.๖๐ ลบ.ม) ภณัฑท์างการเกษตร

 บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ต. หญา้ปล้อง

๑๐๔

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

32 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร  ยาว  600   เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายไปสู่นาขา้งวัดวังไฮ)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.05  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  4  ต.หญา้ปล้อง  หมูท่ี่ 4  ต. หญา้ปลอ้ง

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 6 เมตร  ยาว  200 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ถนนไปสนามชนไก่)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.05  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  หมูท่ี่  4   ต. หญา้ปลอ้ง

 ต.หญา้ปล้อง

34 โครงการปรับปรุงถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4  เมตร  ยาว 25 เมตร 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทางถนนคสล.    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านวังไฮ   หมู่ที่ 4    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.10 เมตร ที่ได้รับปรับปรุง    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง (พท.ไมน่อ้ยกวา่ 100 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 4  ต. หญา้ปล้อง

35 โครงการกอ่สร้างถนนดนิ-เขตเทศบาล   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร ยาว  1,050 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

น้ าค า  บ้านวังไฮ  หมู่ที่ 4 สัญจรไปมาสะดวก สูงเฉลี่ย 0.50  เมตร สะดวกรวดเร็วในการใชเ้สน้

 ต.หญา้ปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  หมูท่ี่ 4  ต. หญา้ปลอ้ง ทางคมนาคมขนย้ายผลติ

๑๐๕

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

36 โครงการซอ่มแซมผิวจราจรคอนกรีต   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร  ยาว 32 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  (ซอยเอกวิวัฒน)์   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.10  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 ต.หญา้ปล้อง (พท.ไมน่อ้ยกวา่ 128 ตร.ม)

 หมูท่ี ่ 4  ต. หญา้ปล้อง

37 โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองขยายเสียง   - เพือ่รับฟังขอ้มูลขา่วสารใน บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๔ 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 เคร่ืองขยายเสียง ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง

ตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชุมชน ต.หญา้ปล้อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ

ประจ าหอกระจายขา่วบ้านวังไฮ 

หมู่ที่ ๔  ต.หญา้ปล้อง

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นเอก หมูท่ี ่๕   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง ๓ เมตร  ยาว  107 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ซอยหลังโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง พท.ไมน่อ้ยกวา่ ๓๒๑ ตร.ม

 บ้านเอก หมู่ที่ ๕ 

ต. หญา้ปล้อง

๑๐๖

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

39 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านเอก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4  ม.  ยาว 75  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ไปเมรุบ้านเอก)   หมู่ที่  5   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา   0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 ต. หญา้ปล้อง พท.ไมน่้อยกว่า 300 ตร.ม.

บ้านเอก หมู่ที่ 5 

ต. หญา้ปล้อง

40 โครงการขยายผิวจราจร คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 1   เมตร  ยาว  184  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกว้าง    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายถนนด า วังไฮ-สร้างเรือง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร ถนน คสล.เพิ่มขึ้น    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านเอก  หมู่ที่  5  ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง

41 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4  ม.ยาว  245 ม. 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหนิคลุก เพิม่ขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายบ้านเอก-บ้านใหม่ ต.น้ าค า)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.08  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านเอก  หมู่ที่ 5 ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๗

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

42 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนหนิคลุก เพิม่ขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านเอก หมู่ที่ 5  ต.หญา้ปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลี่ย 0.08     เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมูท่ี ่ 5  ต. หญา้ปล้อง

43 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 5 เมตร ยาว  700 เมตร 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง เพิ่มขึ้น   - ประชาชนไดรั้บความ
กองช่าง

บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.หญา้ปล้อง สัญจรไปมาสะดวก หนาเฉลีย่   0.10  เมตร สะดวกรวดเร็วในการใชเ้สน้

  - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ (มปีริมาณลูกรังไมน่้อยกวา่ 350 ตร.ม) ทางคมนาคมขนย้ายผลติ

 หมูท่ี่ 5  ต. หญา้ปลอ้ง

๔๔ โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่ว   - เพือ่รับฟังขอ้มูลขา่วสารใน  หมูท่ี ่ ๕  ต. หญา้ปล้อง 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มหีอกระจายขา่วเพิ่ม ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง

ประจ าหมูบ่า้น บา้นเอก  หมูท่ี ่ ๕ ต.หญา้ปล้อง ชุมชน ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ

45 โครงการกอ่สร้างถนนดิน    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้างเฉลี่ย 4  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน ดิน เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สายไปโรงเรียนบ้านหญา้ปล้อง -   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  หนา้เฉลี่ย 0.08  ม.    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนองกบ)  บา้นเอก หมูท่ี ่5 ต.หญา้ปลอ้ง ระยะทาง 200  ม.

บ้านเอก หมู่ที่  5 

๑๐๘

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

46 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้งเฉลี่ย 4  ม. ยาว 200  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ไปบ้านหนองโนใต้  ต.น้ าค า)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ สูงเฉลีย่  0.08  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.หญา้ปล้อง  หมูท่ี ่ 5  ต. หญา้ปล้อง

47 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล . สายจาก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 5 เมตร  ยาว  67 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(หน้าวัดสี่แยก - คลองร่องเอี่ยน)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บา้นโนนหลอ่ หมูท่ี่  6  ต. หญา้ปลอ้ง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 335 ตร.ม)

  หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปล้อง

48 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล . สายจาก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(หน้าวัด -  ท่อบล็อค)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.15 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บา้นโนนหลอ่ หมูท่ี่  6  ต. หญา้ปลอ้ง   หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปล้อง

๑๐๙

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

49 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง  5 เมตร  ยาว  ๑๒๐ เมตร 249,500 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านโนนหล่อ  หมู่ที่  6   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.1๐  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๖๐๐ ตร.ม)

  หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปล้อง

50 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 4 เมตร 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหนิคลกุเพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ตามคลองร่องเอียน) บ้านโนนหล่อ   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ ยาว 800 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  6  ต.หญา้ปล้อง หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร

  หมูท่ี่ 6 ต. หญา้ปล้อง

51 ปรับปรุงถนนหนิคลุก  (สายไปบ้าน   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง  4  เมตร ยาว 185  เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

หญา้ปล้อง) ภายในบ้านโนนหล่อ   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ สูงเฉลี่ย  0.05  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ 6  ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปล้อง
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

52 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 5  ม.  ยาว 270 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนลกูรัง    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (สายไปโนนขี้เหล็ก)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลี่ย 0.01  เมตร ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านโนนหล่อ หมู่ที่  6  ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี ่ ๖  ต. หญา้ปล้อง

53 โครงการปรับปรุงถนนดิน   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 240 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ขา้งล าหว้ยเอี่ยน)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ สูงเฉลีย่  0.08  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  6  ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี ่6  ต. หญา้ปลอ้ง

54 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนหล่อ  หมู่ที่ 6    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี ่6  ต. หญา้ปลอ้ง

55 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (ขา้งวดัโนนแย้ - หนา้ร.ร.สริิเกศนอ้มเกลา้)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 7  ต. หญา้ปล้อง หมูท่ี่ 7  ต. หญา้ปล้อง
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

56 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง  5  เมตร  ยาว 63 เมตร 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (สายถนนสงฆ์พัฒนาไปแยก   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านนายเหลี่ยม  สุกันทา) (หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 315 ตร.ม)

บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7  ต.หญา้ปล้อง หมู่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4  เมตร  ยาว 200 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (สายแยกนายพนู  ทองทพิย์ไปโรงเหด็)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 7  ต. หญา้ปล้อง หมู่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

58 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง  4 เมตร  ยาว  300 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(รอบสนามกฬีา ม.๗)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 7  ต. หญา้ปล้อง หมูท่ี ่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

59 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 ม. ยาว  150 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางถนนที่ไดรั้บ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (บ้านนายประเสริฐ ส่องแสง)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลี่ย  0.01  เมตร การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่  7  ต.หญา้ปล้อง  หมูท่ี ่ 7  ต.หญา้ปล้อง 
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

60 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร  ยาว  300 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (ไปหนองตะปาวเชื่อม ต.หนองไผ่)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 7  ต. หญา้ปล้อง หมูท่ี ่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

61 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง  4 เมตร  ยาว  78  เมตร 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (ขา้งโรงเรียน โนนแย้)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 7  ต. หญา้ปล้อง หมูท่ี ่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง ๔ เมตร  ยาว ๕๘.๕๐ เมตร 199,500 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนแย้  หมู่ที่ 7   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.1๐  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต. หญา้ปล้อง (หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๒๓๔ ตร.ม)

  หมูท่ี ่๗  ต. หญา้ปล้อง
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

63 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายสถานธรรม บา้นโนนแย้  หมูท่ี่ 7   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 38  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต. หญา้ปล้อง หนา  0.15  เมตร

หมู่ที่  7 

 ต. หญา้ปล้อง

64 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหนิคลกุเพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนแย้  หมู่ที่ 7   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 600 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ต. หญา้ปล้อง สูงเฉลีย่  0.08  เมตร

หมูท่ี ่ 7  ต. หญา้ปลอ้ง

65 โครงการจัดซื้อชุดเคร่ืองขยายเสียง   - เพือ่รับฟังขอ้มูลขา่วสารใน บา้นโนนแย้ หมูท่ี่ ๗ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เคร่ืองขยายเสียง ประชาชนได้รับขอ้มูล กองช่าง

ตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชุมชน ต.หญา้ปล้อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ

ประจ าหอกระจายขา่วบ้านโนนแย้ 

หมู่ที่ ๗  ต.หญา้ปล้อง
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

66 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4  เมตรยาว  54 เมตร 98,700 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนส านัก(ซอยรัตนประสพ)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.10 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

  หมู่ที่ 8   ต. หญา้ปล้อง (มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 216 ตร.ม.)

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง

67 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร  ยาว  80 เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านโนนส านัก (ซ.บางรักสมบูรณ์)    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา   0.08  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปล้อง หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง

68 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร  ยาว 38 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 บ้านโนนส านัก (ซอยสามัคค ี๒)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปล้อง ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 152 ตร.ม.

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง

69 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนนส านกั    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร ยาว 192 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ซอยประชาร่วมใจ)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปล้อง หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

70 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  บา้นโนนส านกั   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร ยาว ๓๓.๕๐ เมตร 99,500 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(คุม้โนนขยอม)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๑๖๗.๕๐ ตร.ม)

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง

71 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4 เมตร 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (ซอยเฟริสรีสอร์ท) บ้านโนนส านัก   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 110 เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  8  ต. หญา้ปล้อง หนา  0.10  เมตร

(มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 440 ตร.ม.)

หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง

72 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(สุดซอยวาสนานิเวศน์ ๒ เชื่อมทางรถไฟ   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา 0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

ไปคุม้โนนขยอม) หมูท่ี ่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง หมู่ที่ 8  ต. หญา้ปลอ้ง
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

73 โครงการซอ่มแซมถนนภายใน ต าบล   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก  หมู่ที่  1- 8 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางถนนที่ได้รับ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองชา่ง

หญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่1-8  ต. หญา้ปลอ้ง (เพิ่มเตมิ)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ต. หญา้ปลอ้ง การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

74 โครงการกอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ   - เพื่อกอ่สร้างอาคารโรงจอดรถ  กวา้ง ๗ เมตร 490,000 490,000 400,000 400,000 400,000 โรงจอดรถ เพิม่ขึ้น    -ที่จอดรถ กองชา่ง

 อบต.หญา้ปลอ้ง อบต.หญา้ปลอ้ง  ยาว  ๑๕  เมตร  

บา้นเอก หมู่ที่ ๕ อบต.หญา้ปลอ้ง

75 โครงการถมดนิ อบต.หญา้ปลอ้ง   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   พื้นที่ 2 งาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่ใชป้ระโยชน์   - การสัญจรไปมาสะดวก กองชา่ง

บา้นเอก หมู่ที่ 5 ต.หญา้ปลอ้ง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาวประมาณ 80 เมตร เพิม่ขึ้น    - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

กวา้งประมาณ 10 เมตร

สงูเฉลีย่ 1.00 เมตร

ปริมาณดนิไมน่อ้ยกวา่

 1,000.00 ลบ.ม.
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

76 โครงการเทพื้น คสล.โรงจอดรถยนต์   -เพื่อเทพื้น คสล.ลานจอดรถ กว้าง 5 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงจอดรถได้มาตรฐาน   - มลีานจอดรถทีไ่ด้ กองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง ของ อบต. ยาว  42 เมตร มาตรฐาน

หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร

77 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตูแยกทางเขา้   - เพือ่ความสวยงามใหก้ับ กอ่สร้างซุม้ประตู 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักงาน อบต.   - มภีมูทิศันท์ีส่วยงาม กองช่าง

อบต.หญา้ปล้อง หน่วยงาน แยกทางเขา้อบต.  

หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง

อบต. หญา้ปล้อง

78 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมสภา   -  เพือ่ปรับปรุงหอ้งประชุมสภา อบต.หญา้ปล้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  หอ้งประชุมสภา   -  หอ้งประชมุสภาได้ กองช่าง

อบต.หญา้ปล้อง อบต.หญา้ปล้อง มาตรฐาน
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

79 โครงการปรับปรุงป้ายค าขวัญ   -  เพือ่ปรับปรุงปา้ยค าขวัญ จ านวน  10  ป้าย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้ายค าขวัญ   -  มปีา้ยค าขวัญทีส่วยงาม กองช่าง

องคก์ารบริหารส่วนต าบล ของต าบลหญา้ปล้อง อบต. หญา้ปล้อง จ านวน ๑๐ ป้าย

หญา้ปล้อง

80 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน  -เพื่อกอ่สร้างอาคารเรียนศนูย์พัฒนา   - ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านเอก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได้อาคารเรียน  - มอีาคารเรียนหลงัใหม่ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก เด็กเล็กบ้านเอก หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง ทีไ่ดม้าตรฐานรองรับ   - ศูนย์ฯบา้นเอก

 - เพื่อมอีาคารเรียนหลังใหม่ ปริมาณเด็กปฐมวัย

รองรับเด็กปฐมวัย

81 โครงการจัดท าระบบน้ าส ารอง   - เพื่อใหม้นี้ าส ารองส าหรับอุปโภค   - ศพด.บ้านเอก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนระบบน้ า    - มรีะบบน้ าส ารอง กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    บริโภคภายในศูนย์ตลอดเวลา   - ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้ ส ารอง ส าหรับอุปโภคบริโภค

  - ศพด.บา้นหญา้ปล้อง ภายในศูนย์ตลอดเวลา

82 โครงการปรับปรุงประตู   - เพื่อเปลี่ยนประตูเปน็กระจกเลื่อน   - ศพด. บ้านเอก 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประตดูา้นหนา้เปน็  - เป็นศูนย์ทีไ่ด้มาตรฐาน กองการศึกษาฯ

 (จากประตูเหล็ก) เป็นกระจกเลื่อน หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง แบบกระจกเลื่อน   - สวยงามงา่ยตอ่การ

 ด้านหน้าอาคารศูนย์บ้านเอก   อาคารศูนย์บ้านเอก ใชง้านและปลอดภยั
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แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

83 โครงการกอ่สร้างที่แปรงฟันส าหรับเด็ก  -เพื่อกอ่สร้างที่แปรงฟันส าหรับ  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ที่แปลงฟัน  - มทีี่แปรงฟันส าหรับเด็ก กองการศกึษาฯ/

ปฐมวัย ศพด.บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ เด็กปฐมวัย บา้นโนนหลอ่-โนนแย้  ได้มาตรฐาน ที่เหมาะสมไดม้าตรฐาน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

เพยีงพอตอ่เด็กปฐมวัย บา้นโนนหลอ่-โนนแย้

84 ปรับปรุง/ต่อเติม  -เพื่อใหม้พีื้นที่ใชง้าน   - ศพด.บา้นหญา้ปล้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีพื้นที่ใช้งาน  - มีพื้นที่ใช้งานที่ กองการศกึษาฯ/

  - ศพด.บา้นโนนหล่อ -โนนแย้ เพิ่มขึ้น เพียงพอ ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง/

 ศพด.บา้นโนนหลอ่ -โนนแย้

85 โครงการตอ่เตมิหอ้งเกบ็เอกสารเพิ่มเตมิ  -เพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย กว้าง 3 เมตร  -  - 200,000  -  - หอ้งเก็บเอกสาร  - มพีื้นทีใ่นการจัดเก็บ กองคลัง

โครงการตอ่เตมิหอ้งเกบ็ ยาว 6.50 เมเตร เพิ่มขึ้น เอกสารเพิ่มขึ้น

เอกสารเพิ่มเติม อบต.หญา้ปล้อง

๘๖ โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า  -เพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย กวา้ง 3 เมตร ยาว 5 เมตร  -  - 200,000  -  - หอ้งน้ าเพิ่มขึ้น  - มหีอ้งน้ าไว้บริการ กองคลัง

โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า อบต.หญา้ปล้อง ประชาชน

 

๘๗ โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ   - เพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย ที่ท าการอบต.  -  - 200,000  -  - โรงจอดรถ เพิม่ขึ้น    -ที่จอดรถ กองคลัง

 อบต.หญา้ปลอ้ง  โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ หญา้ปลอ้ง ไวบ้ริการประชาชน

  - เพื่ออ านวยความสะดวก ที่มาตดิตอ่ราชการ

ใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ เพิม่มากขึ้น

ราชการเพิม่มากขึ้น
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๘๘ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง ๒.๕๐  เมตร 81,300  -  -  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ซอยขา้งบ้าน อบต.ค ามูล)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว ๕๔  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บ้านหญา้ปล้อง หมู่ที่  2 หนา  0.1๐  เมตร

 ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ ๑๓๕ ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 2  ต. หญา้ปล้อง

๘๙ โครงการลอกรางระบายน้ าเสยี   - เพือ่ลอกรางระบายน้ าเสยี ความยาว 350 เมตร 118,400  -  -  -  -    - ความสามารถ    - ระบายน้ าเสยีในชมุชน กองช่าง

ภายในหมู่บา้นพร้อมตดิตั้ง ภายในหมูบ่้านพร้อมตดิตัง้ หมูท่ี ่ ๒ ต.หญา้ปลอ้ง ในการระบายน้ าเสยี    - ป้องกนัน้ าท่วมขัง

ฝาตะแกรงเหล็ก/บอ่พักน้ าใหม่ ฝาตะแกรงเหลก็/บอ่พักน้ าใหม่    - มคีวามเรียบร้อยและ

บา้นหญา้ปลอ้ง หมู่ที่ ๒ ปลอดภยักบัประชาชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง

๙๐ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 3.๕๐  เมตร 199,100  -  -  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(เสน้ไปคลองอสีานเขยีว)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 90  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนา  0.15  เมตร

(มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 315 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 3  ต. หญา้ปล้อง
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๙๑ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 4.00  เมตร 199,400  -  -  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(เสน้ทางไปบา้นโนนหลอ่ หมู่ที่ ๖)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 65  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนา  0.15  เมตร

(มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 260 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ ๔  ต. หญา้ปล้อง

๙๒ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 3.00  เมตร 98,900  -  -  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(ซอยขา้งบา้นประธานตา)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 70  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนา  0.10  เมตร

(มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 210 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ ๖  ต. หญา้ปลอ้ง

๙๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 4.00  เมตร 99,900  -  -  -  - จ านวน ถนน คสล.    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

เดมิถนน คสล.   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 35  เมตร ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนา  0.10 เมตร

(มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 140 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปลอ้ง
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แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๙๔ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.   - เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง   กว้าง 0.30  เมตร 200,000  -  -  -  - ความสามารถในการ    - ระบายน้ าในชุมชน กองช่าง

(จุดเร่ิมตน้บา้นนางเอก) ในชุมชน  ยาว 84  เมตร ระบายน้ า    - ป้องกนัน้ าท่วมขัง

 หมูท่ี ่ 7  ต. หญา้ปล้อง

๙๕ โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 4.00  เมตร 199,700  -  -  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ซอยเฟริสรีสอร์ท (เพิม่เตมิ)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  ยาว 106  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หนา  0.10  เมตร

(มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 424 ตร.ม.)

 หมูท่ี ่ 8  ต. หญา้ปล้อง

๙๖ โครงการปรับปรุง/ซอ่มแซม   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก  หมู่ที่ 1-8 90,000  -  -  -  - ระยะทางถนนที่ได้รับ    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ผิวจราจรเดมิภายในเขตพื้นที่   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ ต าบลหญา้ปล้อง การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บริการองคก์ารบริหารสว่นต าบล

หญา้ปลอ้ง หมู่ที่ 1-8
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๙๗ โครงการปรับปรุงอาคาร   - เพื่อความปลอดภยั   - เพือ่ปรับปรุงอาคาร 99,000  -  -  -  - เด็กปฐมวัยและ    -มคีวามปลอดภัย กองการศึกษาฯ

อบต.หญา้ปลอ้งหลังเกา่ ต่อเด็กปฐมวัยและ อบต.หญา้ปลอ้งหลงัเกา่ ครูผู้ดูแลเด็ก ต่อเด็กปฐมวัย

เพือ่ใชเ้ป็น ศพด.บา้นเอก ครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนา ไดรั้บความปลอดภยั และครูผู้ดูแลเด็ก

เด็กเล็กบ้านเอก

๙๘ โครงการกอ่สร้าง ถนน  คสล.    - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 77 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนไดรั้บความ กองช่าง

(เส้นหนองกะฮัวไปคลองอีสานเขยีว) สัญจรไปมาสะดวก หนา  0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนทีม่ี สะดวกรวดเร็วในการใช้

บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่1  ต.หญา้ปลอ้ง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ (มพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่  315  ตร.ม. การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม

 หมูท่ี ่ 1  ต. หญา้ปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

๙๙ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 77 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นไปคลองอสีานเขยีว) บ้านสร้างเรือง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ ๓  ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 308 ตร.ม)

  หมูท่ี่  3  ต. หญา้ปลอ้ง

124

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๐๐ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  - 99,000 300,000 300,000 300,000 ถนน หนิคลุกเพิม่ขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นทางขา้งพลังงานแสงอาทิตย์)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๔  ต.หญา้ปล้อง (มปีริมาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 80 ลบ.ม)

  หมูท่ี่  ๔  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๑ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 108 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นไปหนองกบ) บ้านเอก หมู่ที่ ๕   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.10  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 432 ตร.ม)

  หมูท่ี่  ๕  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๒ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นทางไปสถานธรรม) บ้านโนนแย้   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่  ๗  ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 308 ตร.ม)

  หมูท่ี่  ๗  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๓ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง ๔ เมตร ยาว 104 เมตร  - 200,000  -  -  - ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (ซอยหนา้บา้นยายจนิ) บา้นโนนส านัก   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.10  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

หมู่ที่  ๘ ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นทีไ่มน่้อยกวา่ 416 ตร.ม.)

  หมูท่ี่  ๘  ต. หญา้ปลอ้ง
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๐๔ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 38 เมตร  - 99,900 100,000  -  - ถนน คสล.เพิ่มขึ้น  -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เสน้หนองขาม) เพิม่เตมิ บา้นหญา้ปลอ้ง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร  -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่ 2  ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 152 ตร.ม)

  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๕ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก    - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  - 99,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหนิคลกุเพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

(เสน้ทางขา้งคลองอสีานเขยีวไปหนองกระแจม)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนาเฉลีย่   0.10  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

บา้นหญา้ปลอ้ง หมู่ที่  2  ต.หญา้ปลอ้ง (มปีริมาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 80 ลบ.ม)

  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๖ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 5 เมตร ยาว 63 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. เพิ่มขึ้น    -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เสน้ทางเชื่อมหมูท่ี่ ๔) บา้นโนนหลอ่   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 หมู่ที่   ๖ ต.หญา้ปล้อง (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 315 ตร.ม)

  หมูท่ี ่ ๖  ต. หญา้ปล้อง

126

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๐๗ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 4 เมตร ยาว 38 เมตร  - 99,900 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.เพิ่มขึ้น   -การสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 (เส้นทางหน้าส านักสงฆ์หนองดินทราย)   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หนา  0.15  เมตร   -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่

 บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๔ คุม้หนองดินทราย (มพีื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 152 ตร.ม)

 ต.หญา้ปล้อง   หมูท่ี่  ๔  ต. หญา้ปลอ้ง

๑๐๘ โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก   - เพื่อใหก้ารระบาย บ่อพัก 4 บ่อ ,  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนทอ่ระบายน้ า   -ท าใหก้ารระบายน้ า กองช่าง

บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี่ 1 ต.หญา้ปลอ้ง น้ าได้สะดวก  งานลงทอ่ระบายน้ า คสล. เพิ่มขึ้น ได้สะดวกไมม่นี้ าทว่มขัง

ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ร้อยละของประชาชน

(จ านวน 6 ท่อน), มีความพึงพอใจ

พร้อมรางระบายน้ า คสล.

ยาว 64 เมตร

๑๐๙ โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร   - เพื่อใหม้ไีฟฟา้เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 - 8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ท าใหเ้กษตรกรในชุมชน กองช่าง/
หมู่ที่ 1 - 8  ต.หญา้ปล้อง   - เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้เกษตรใชอ้ย่างทั่วถงึ ส านักงานการไฟฟ้า

ขยายไฟฟ้า   -  ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

ศรีสะเกษ
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

110 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   - เพือ่ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 1 - 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือจ านวน   -ประชาชนในชุมชน กองช่าง/

หมู่ที่ 1  - 8  ต.หญา้ปล้อง   -แสงสวา่งยามค่ าคนื ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้สาธารณะ ส านักงานการไฟฟ้า

ขยายไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถงึ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

 ศรีสะเกษ

๑๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร   - เพื่อใหม้ไีฟฟา้เพื่อการเกษตร บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี่ 2  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ท าใหเ้กษตรกรในชุมชน กองช่าง/
บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่2  (เสน้ไปบา้นบาก)   - เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้เกษตรใชอ้ย่างทั่วถงึ ส านักงานการไฟฟ้า

ต.หญา้ปล้อง ขยายไฟฟ้า   -  ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

ศรีสะเกษ

๑๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร   - เพื่อใหม้ไีฟฟา้เพื่อการเกษตร บา้นสร้างเรือง หมูท่ี ่3  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ท าใหเ้กษตรกรในชุมชน กองช่าง/
บา้นสร้างเรือง หมู่ที่ 3 (สายฮ่องขี้หมา)   - เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้เกษตรใชอ้ย่างทั่วถงึ ส านักงานการไฟฟ้า

 ต.หญา้ปล้อง ขยายไฟฟ้า   -  ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

ศรีสะเกษ

113 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร   - เพือ่ให้มีไฟฟา้เพือ่การเกษตร บา้นโนนหลอ่ หมู่ที่ ๖  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ท าใหเ้กษตรกรในชุมชน กองช่าง/
บ้านโนนหลอ่ หมูท่ี่ ๖ (เสน้ไปดอนปูต่าหนองไผ่)   - เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้เกษตรใชอ้ย่างทั่วถงึ ส านักงานการไฟฟ้า

 ต.หญา้ปล้อง ขยายไฟฟ้า   -  ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

ศรีสะเกษ
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

114 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร   - เพือ่ให้มีไฟฟา้เพือ่การเกษตร บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ท าใหเ้กษตรกรในชุมชน กองช่าง/
บา้นโนนแย้ หมูท่ี ่7  (เสน้ไปบา้นโนนแดง)   - เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.หญา้ปล้อง ครัวเรือนประชาชนที่ มไีฟฟา้เกษตรใชอ้ย่างทั่วถงึ ส านักงานการไฟฟ้า

ต.หญา้ปล้อง ขยายไฟฟ้า   -  ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติ ส่วนภมูิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

115 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   - เพื่อเพิ่มแสงสวา่งยามค่ าคนื หมู่ที่  1 - 8   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละปัญหา   - เพือ่เพิม่แสงสวา่งยามค่ าคนื กองช่าง/
ทุกแยก และสัญญาณไฟจราจร/กระจกส่องทาง   - ลดอุบตัเิหตทุางถนน ต.หญา้ปล้อง อาชญากรรมและอันตราย   - ลดอุบัตเิหตุทางถนน ส านักงานการไฟฟ้า

หมู่ที่  1 - 8   ต.หญา้ปล้อง จากการเกดิ ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

อุบัติเหตุลดลง ศรีสะเกษ

๑๑๖ โครงการปรับปรุงซอ่มแซมไฟฟ้า   -  เพื่อใหใ้ช้งานได้ หมู่ที่ 1 - 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนไฟฟ้า   - เพือ่เพิม่แสงสวา่งยามค่ าคนื กองช่าง/
สาธารณะภายในหมู่บ้าน     อย่างมปีระสทิธภิาพ ต.หญา้ปล้อง ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา   - ลดอุบัตเิหตุทางถนน ส านักงานการไฟฟ้า

หมู่ที่  1 - 8    ต.หญา้ปล้อง   - เพื่อเพิ่มแสงสวา่ง ส่วนภูมภิาคจงัหวดั

ยามค  าคืน ศรีสะเกษ

๑๑๗ (อุดหนุน)  ส านักงานการไฟฟ้าส่วน   - เพื อปรับปรุงระบบไฟฟา้ที ช ารุด หมู่ที   1 - 8   800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า   - ท าใหร้ะบบไฟฟ้าในเขต อบต.หญ้าปล้อง/

ภูมิภาคจงัหวดัศีสะเกษ ให้มีประสิทธภิาพ ต.หญา้ปล้อง พื้นที  อบต.ที ช ารุดมีประสิทธิ ส านักงานการไฟฟ้า

  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภาพการใช้งานมากขึ้น ส่วนภมูิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับเศรษฐกจิที่พึง่ตนเองและแขง่ขนัได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๑    แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

๑๑๘ โครงการปรับปรุง/ซอ่มแซมไฟฟ้า   -  เพื่อใหใ้ช้งานได้ หมู่ที่ 1 - 8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนไฟฟ้า   - เพือ่เพิม่แสงสวา่งยามค่ าคนื กองช่าง
สาธารณะภายในหมู่บา้น     อย่างมปีระสทิธภิาพ ต.หญา้ปล้อง ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา   - ลดอุบัตเิหตุทางถนน

หมู่ที่ 1-๘  ต.หญา้ปลอ้ง   - เพื่อเพิ่มแสงสวา่งยามค่ าคนื

119 โครงการกอ่สร้างถนนประเภทยางพารา   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 5-6 เมตร  - 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน   - ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟัสต์ติคอนกรีต(ParaAsphaltic) สัญจรไปมาสะดวก ยาว 226 เมตร ประชาชนที่มีการ ความสะดวกรวดเร็ว

 สายถนนเชื่อมภายในหมูบ่า้น บา้นโนนหลอ่   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หรือมีพื้นที ไม่น้อยกว่า คมนาคม สะดวก ในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านโนนแย้ หมู่ที่  ๗ 1,356 ตารางเมตร รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น คมนาคม

ต าบลหญา้ปล้อง

120 โครงการกอ่สร้างถนนประเภทยางพารา   - เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 5-6 เมตร  - 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือน   - ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟัสต์ติคอนกรีต(ParaAsphaltic) สัญจรไปมาสะดวก ยาว 226 เมตร ประชาชนที่มีการ ความสะดวกรวดเร็ว

 สายถนนเชือ่มภายในหมูบ่า้น บา้นเอก   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ หรือมีพื้นที ไม่น้อยกว่า คมนาคม สะดวก ในการใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 5 ต าบลหญา้ปล้อง 1,356 ตารางเมตร รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น คมนาคม

๑๒๑ โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์   -เพือ่จดัใหม้ภีมูทิศัน์ ทีท่ าการองคก์ารบริหาร  -  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนใน   - ประชาชนมสีถานที่ตดิตอ่ กองคลัง

ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล ที่สวยงาม สว่นต าบลหญา้ปลอ้ง พื้นที่มคีวามพึ่งพอใจ ราชการที่มภีูมทิศันท์ี่สวยงาม

รวม 121  โครงการ 18,981,200 19,780,800 21,543,000 20,843,000 20,843,000  -  -  - 
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งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ ๑  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และการยกระดับเศรษฐกิจท่ีพึง่ตนเองและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยุทธศาสตรท่ี์  1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         ยุทธศาสตรท่ี์  ๔ :  การพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ๔.๒   แผนงานการก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม ระบบประปา ถังเก็บน้้า แหล่งน้้าเพือ่อุปโภคบรโิภค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลกั

1 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมระบบ   - ประชาชนในพื้นที่มนี้ าเพือ่    หมู่ที่  1 - 8  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในพื้นทีม่นี้ า     -ปรับปรุงซอ่มแซมให้ กองช่าง

ประปา   ภายในต าบลหญา้ปล้อง อุปโภคบริโภค ต. หญา้ปล้อง เพื่ออุปโภคบริโภค มีประสิทธิภาพ

2 โครงการขยายระบบประปาใน   - ประชาชนในพื้นที่มนี้ าประปา บ้านหญา้ปล้อง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื้นทีม่นี้ า    - ท าใหป้ระชาชนในพื้น กองช่าง

บ้านหญา้ปล้องครบทุกหลังคา ใช้อุปโภคบริโภค    หมูท่ี่ 1  ต. หญา้ปลอ้ง เพื่ออุปโภคบริโภค มนี้ าใชอุ้ปโภคบริโภคอย่าง

หมู่ที่  1  ต. หญา้ปล้อง ทั่วถงึ

๓ โครงการปรับปรุงซอ่มแซม   - เพือ่ปรับปรุงซอ่มแซมฝาย มข.  บา้นหญา้ปลอ้ง 86,300  -  -  -  - มนี้ าไวท้ าการเกษตร     -สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง

ฝาย มข.บา้นหญา้ปลอ้ง หมู่ที่ ๑ บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่๑    หมูท่ี่ 1  ต. หญา้ปลอ้ง ความสามารถในการระบายน้ า การเกษตรในฤดูแลง้ได้

๔ โครงการขยายเขตประปาบ้านเอก   - ประชาชนในพื้นที่มนี้ าเพือ่ บ้านเอก 330,000  -  -  -  - ประชาชนในพื้นทีม่นี้ า     -ท าใหป้ระชาชนในพื้นที่ กองช่าง

หมู่ที่ 5 อุปโภคบริโภค หมูท่ี ่ 5 ต. หญา้ปลอ้ง เพื่ออุปโภคบริโภค มนี้ าใชอุ้ปโภคบริโภค

อย่างทั่วถงึ

รวม 4   โครงการ 1,116,300 700,000 700,000 700,000 700,000  -  -  - 
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งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหญา้ปล้อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะกษ

แบบ ผ.๐๒ 













































































ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา   - เพือ่สร้างวสิยัทัศน ์ และเพิม่   -  คณะผู้บริหารและสมาชกิ ฯ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้บริหาร/   -บุคลากร อบต. ส านักงานปลัด

ประสทิธภิาพบุคลากร ประสทิธภิาพในการท างาน พนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง สมาชกิ อบต./ มวีสิยัทศันก์วา้งไกล

และศกึษาดูงาน ใหก้ับบุคลากร  อบต. หญา้ปลอ้ง พนักงานส่วนต าบล/ ท างาน  อย่างมี

พนกังานจ้าง ประสทิธภิาพ

๒ โครงการอบรมคณุธรรม  -  เพือ่อบรมคุณธรรม   -  คณะผู้บริหารและสมาชกิ ฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร/  - บคุลากรมคีณุธรรม ส านักงานปลัด

จริยธรรมใหก้บัคณะผู้บริหาร, จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจา้ง สมาชกิ อบต./ จริยธรรม

สมาชกิ อบต. ,พนักงานสว่นต าบล แกบ่คุลากรของ  อบต. หญา้ปลอ้ง พนักงานส่วนต าบล/ ปอ้งกนัปญัหา

และพนักงานจา้งของ อบต.หญา้ปลอ้ง พนกังานจ้าง ทจุริตในองคก์ร

อบต. หญา้ปลอ้ง

13
2

งบประมาณ

องค์การบรหิารสว่นต าบลหญ้าปลอ้ง  อ าเภอเมือง  จงัหวัดศรสีะกษ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 256๕)

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๓ โครงการฝึกอบรมดา้นภาษาอังกฤษ  - เพือ่เสริมทักษะด้านภาษา   -  คณะผู้บริหารและสมาชกิ ฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้บริหาร/  - บุคลากรมคีวามรู้ดา้น ส านักงานปลัด

และภาษาอาเซี่ยนใหก้ับคณะผู้บริหาร,  - เตรียมความพร้อมเขา้สู ่(AEC)  อบต. หญา้ปลอ้ง สมาชกิ อบต./ ภาษาอังกฤษและภาษา

สมาชกิฯ ,พนักงานส่วนต าบล และ พนักงานส่วนต าบล/ อาเซี่ยน
พนักงานจา้งของ  อบต. หญา้ปลอ้ง พนกังานจ้าง
เพื่อเขา้สู ่ (AEC)

๔ สนับสนุนการอบรม สัมมนา    -เพือ่เสริมสร้างประสทิธภิาพ   -  คณะผู้บริหารและสมาชกิ ฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้บริหาร/   -บุคลากร  อบต.หญา้ปล้อง ส านักงานปลัด

คณะผู้บริหาร,  สมาชกิ อบต., ในการท างานให้กบับุคลากร พนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง สมาชกิ อบต./ สามารถท างานไดอ้ย่าง

พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง  อบต. หญา้ปลอ้ง พนักงานส่วนต าบล/ มปีระสทิธภิาพ

 ของ  อบต. หญา้ปลอ้ง พนกังานจ้าง

๕ โครงการฝึกอบรมการใชค้อมพวิเตอร์  - เพื่อพัฒนาความรู้ในการใช้   -  คณะผู้บริหารและสมาชกิฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คณะผู้บริหาร/   -บุคลากร  อบต.หญา้ปล้อง ส านักงานปลัด

และการใชอ้ินเตอร์เน็ตใหก้ับคณะผู้ อนิเตอร์เน็ตและคอมพวิเตอร์ พนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง สมาชกิ อบต. สามารถท างานไดอ้ย่าง

บริหาร,สมาชกิ , อบต.หญา้ปล้อง  อบต. หญา้ปลอ้ง มปีระสทิธภิาพ

๑๓
๓

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๖ คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้   -เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการ  -เลอืกตัง้กรณีครบวาระ 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ  -ผู้บริหารและ/หรือ ส านกังานปลดั

ทอ้งถิ่น เลอืกตัง้ทอ้งถิน่ตามที่ และเลอืกตั้งกรณีแทน ของผู้ใชส้ทิธิ สมาชกิสภา อบต. 

คณะกรรมการเลอืกตัง้ ต าแหนง่ว่าง เลอืกตัง้ จากการเลอืกตัง้

(กกต.)และระเบยีบกฎหมาย ถูกตอ้งตามระเบยีบ

ก าหนด รวมถงึการประชาสัมพันธ์ กฎหมาย

การรณรงค ์หรือการให้

ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน

ใหท้ราบถงึ สิทธ ิหน้าทีแ่ละ

การมสี่วนร่วมทางการเมอืง

ในการเลอืกตัง้

๑๓
๔

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๗ โครงการเพิ่มประสทิธาพการจัดเก็บ   -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ  - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มรีายไดเ้พิ่มขึ้น  - องคก์ารบริหารสว่นต าบล กองคลงั

ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ จัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่ิน ในการจดัเกบ็ภาษี หญา้ปลอ้งมรีายไดเ้พิ่มขึ้น

  -เพื่อใหค้วามรู้และกระตุ้น  - เพื่อใหค้วามรู้และกระตุน้  - ผู้มหีนา้ที่เสยีภาษมีคีวามเขา้ใจ

ผู้มหีนา้ที่เสยีภาษ ีช าระภาษี ใหผู้้มหีนา้ทีเ่สยีภาษี และเห็นความส าคัญของ

ใหต้รงเวลาที่ก าหนด ช าระภาษตีรงเวลาทีก่ าหนด การช าระภาษโีรงเรือนและทีด่นิ

๘ โครงการปรับปรุงขอ้มลูแผนที่ภาษี   -เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ย  - เพื่อปรับปรุงขอ้มลูแผนที่  -  - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพงึพอใจ  - ท าใหข้อ้มูลแผนที่ กองชา่ง

และทะเบยีนทรัพย์สนิ โครงการปรับปรุงขอ้มลูแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ของผู้รับบริการ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สนิ ของ อบต.หญา้ปลอ้ง เพิ่มขึ้น ของ อบต.หญา้ปล้อง

ใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นปัจจุบัน ใหเ้ปน็ปจัจบุนั มปีระสิทธภิาพเป็นปัจจุบัน

๙ โครงการสง่เสริมการมสีว่นร่วม   -เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ย ประชาชน ทัง้ ๘ หมูบ่า้น  -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน  - ประชาชนไดม้ี ส านกังานปลดั

การจัดท าและปรับปรุง ทบทวน โครงการสง่เสริมการมสีว่นร่วม ที่เขา้ร่วมโครงการ ส่วนร่วมในการแสดงความ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น การจัดท าและปรับปรุง ทบทวน ร้อยละความพงึพอใจ คดิเหน็ในการพัฒนาทอ้งถิน่

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ที่ไดรั้บบริการ  - ท าใหป้ระชาชนได้

  -เพื่อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นร่วม รับบริการมที่สะดวก

ในการแสดงความคดิเหน็

รวม 630,000 930,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000  -  -  - 

๑๓
๕

9  โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

       ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ๕.๒  แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 เงนิสมทบกองทนุประกนัสังคม   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบ   - ลกูจา้ง อบต.หญา้ปลอ้ง 49,602 52,530 75,300 75,300 75,300 ลกูจ้าง อบต.   - ประโยชนข์องลูกจา้ง ส านักงานปลัด

เขา้กองทุนประกนัสังคม หญา้ปลอ้ง อบต. หญา้ปลอ้ง

ในอัตราร้อยละ 5 

ของคา่จา้งพนักงานจา้ง

 ตั้งจ่าย  ๑๒ เดอืน

2 เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน   - เพือ่ใหค้วามคุม้ครอง   - ลกูจา้ง อบต.หญา้ปลอ้ง  - 36,144 36,144 36,144 ลกูจ้าง อบต.   - ประโยชนข์องลูกจา้ง ส านักงานปลัด

แกลู่กจ้างที่ประสบอันตราย หญา้ปลอ้ง อบต. หญา้ปลอ้ง

เจ็บปว่ย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องจาก

การท างานใหแ้กน่ายจ้าง

3 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทุน    - ขา้ราชการ  อบต.หญา้ปลอ้ง 149,990 169,990 179,990 179,990 179,990 ขา้ราชการ   - ประโยชน์ของขา้ราชการใน ส านักงานปลัด

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่(ก.บ.ท.) บ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ อบต.หญา้ปลอ้ง  อบต.เมือ่เกษียณ

สว่นทอ้งถิ่น(กบท.) อายุราฃการ

โดยใหห้กัเงนิจากพันธบตัร เงนิกู้

เงนิที่มผู้ีอุทศิใหห้รือเงนิอุดหนุน

รวม 199,592 222,520 291,434 291,434 291,434  -  -  - 

๑๓
๖

งบประมาณ

๓  โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ๕.๓  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการ อบต.สญัจร   - เพือ่จัดหนว่ยบริการตา่งๆ ออกไป  - จัดหนว่ยบริการเคลื่อนที่  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนไดรั้บ  - ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านักงานปลัด/

ใหบ้ริการประชาชนในพื้นที่ อาทเิชน่ กศน.,ปศุสัตวอ์ าเภอ , บริการและขอ้มูล บริการตา่ง ๆ จาก อบต. ร่วมกบัสว่น -

 - รับทราบปญัหาความ เกษตร,พช,ร.พ.สส.สร้างเรือง ขา่วสารของทาง ถงึที่ครอบคลมุ ราชการตา่ง ๆ

ตอ้งการในชุมชน  ไปใหบ้ริการประชาชน ราชการทีเ่พิ่มมากขึ้น ทกุหมูบ่า้น

หมูท่ี่ 1-8

2 โครงการฝึกอบรมดา้นกฎหมายทั่วไป   - เพื่อใหค้วามรู้   - ประชาชนและผู้น าชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - ท าใหป้ระชาชนและ ส านกังานปลดั

และกฎระเบยีบขององคก์ร ดา้นกฎระเบยีบตา่งๆ หมูท่ี่ 1 - 8 โครงการ ผู้น าชมุชนมคีวามรู้

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น  กบัประชาชนและผู้น าชุมชน  ต.หญา้ปลอ้ง ดา้นกฎหมาย  เพิ่มขึ้น

ใหก้ับประชาชนและผู้น าชมุชน สามารถเขา้ตรวจสอบ

หมูท่ี ่  1-8  ต. หญา้ปลอ้ง การท างานของ

ฝ่ายบริหารได้

3 โครงการคนืปลาสูแ่หลง่น้ า   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกจิกรรม กองการศึกษา/

ธรรมชาต ิเฉลมิพระเกยีรติ สภาเดก็และเยาวชน บา้นหญา้ปล้อง  หมูท่ี ่ 1 กจิกรรม สภาเดก็และเยาวชน สภาเดก็และ

ระดบัหมูบ่า้น ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมูบ่า้น ยาวชน

ระดบัหมู่บา้น

13
7

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ๕.๓  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

4 โครงการเยาวชนจติอาสา   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สภาเดก็และเยาวชน บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี่ 2 กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

ระดบัหมูบ่า้น ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมู่บา้น

5 โครงการเยาวชนยุคใหมร่วมใจ   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

อนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้ม สภาเดก็และเยาวชน บา้นสร้างเรือง  หมูท่ี ่3 กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

ระดบัหมูบ่า้น ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมู่บา้น

6 โครงการหมูบ่า้นสวยด้วยมอืเรา   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

สภาเดก็และเยาวชน บา้นวังไฮ หมูท่ี่ 4 กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

ระดบัหมูบ่า้น  ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมู่บา้น

13
8

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ๕.๓  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

7 โครงการเยาวชนจติอาสา   - เพื่อสนบัสนนุกจิกรรมสภาเดก็   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

พัฒนาเพื่อนอ้ง และเยาวชนระดับหมูบ่า้น บา้นเอก หมูท่ี ่5 ต.หญา้ปล้อง กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

ระดบัหมู่บา้น

8 โครงการกฬีาสมานฉันทเ์ยาวชน   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

บา้นโนนหลอ่ สภาเดก็และเยาวชน บา้นโนนหลอ่ หมูท่ี ่6 กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

ระดบัหมูบ่า้น  ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมู่บา้น

9 โครงการกฬีา ๕ ธนัวา   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก กองการศึกษา/

ตา้นยาเสพตดิ สภาเดก็ บา้นโนนแย้ หมูท่ี ่7 กจิกรรม และเยาวชนระดับหมูบ่า้น สภาเด็กและเยาวชน

และเยาวชน  ต.หญา้ปลอ้ง ระดบัหมู่บา้น

ระดบัหมูบ่า้น

๑๓
๙

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕  การบรหิารจดัการภาครัฐโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

        ยทุธศาสตร์ท่ี  5 : การพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ๕.๓  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (ต่อ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

10 โครงการศึกษาดูงานโครงการ   - เพื่อสนับสนุนกจิกรรม   -สภาเด็กและเยาวชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - สนับสนุนกจิกรรม กองการศึกษา/

ศนูย์พัฒนาเกษตรภสูงิห์ สภาเดก็ บา้นโนนส านกั กจิกรรม สภาเดก็และเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน

อันเนื่องจากพระราชด าริ และเยาวชน หมูท่ี่ 8 ระดบัหมูบ่า้น ระดบัหมู่บา้น

ระดบัหมูบ่า้น  ต.หญา้ปลอ้ง

11 โครงการสง่เสริมกจิกรรม   -เพื่อเสริมสร้างประสิทธภิาพ   - ตัวแทนภาคประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุม่ภาคประชาชน   -กลุม่ภาคประชาชน ส านกังานปลดั

กลุม่ภาคประชาชน ในการท างานให้กบักลุม่ภาค  หมูท่ี่  1-8 มคีวามเขม้แข็ง เขม้แข็ง

ใหเ้ขม้แข็ง ประชาชนท ากจิกรรมสาธารณะ ต. หญา้ปลอ้ง

ประโยชนข์อง อปท.

รวม 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000  -  -  - 

๑๔
๐

๑1  โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 





















              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๑   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 สนบัสนนุการพฒันา/ปรับปรุงสภาพ   - เพือ่พฒันา/ปรับปรุงสภาพ   - พระธาตุเรืองรอง  หมูท่ี ่ 3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เขม้า   - ท าใหส้ถานทีท่อ่งเทีย่ว ส านกังานปลดั

ภมูทิศันแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว ภมูทิศันแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว   ต าบลหญา้ปลอ้ง เทีย่วแหลง่ทอ่งเทีย่ว เกดิความสวยงาม/

 “วดัพระธาตเุรืองรอง” “พระธาตเุรืองรอง” /สมบรูณ์และท า

ใหน้กัท่องเที่ยวเกดิความประ

ทบัใจเมือ่มาเทีย่วชม

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง   -เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการ    - เส้นทางไปพระธาตุเรืองรอง  10,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทาง   - ท าใหเ้สน้ทางไป ส านกังานปลดั

ไปวดัพระธาตเุรืองรอง ปรับปรุงภมูทิศันแ์ละพฒันา  (แยกบ้านวงัไฮ-พระธาตุ ที่ไดรั้บการบ ารุง พระธาต ุ-เรืองรอง 

เสน้ทางไปวัดพระธาตุเรืองรอง เรืองรอง) รักษา  สวยงาม และท าให้

เชน่ คา่ตน้ไม ้ปุย๋ ดนิปลกู กระถาง นกัทอ่งเที่ยวสญัจรไป-

และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีจ่ าเปน็ เพื่อพัฒนาเสน้ทาง มาอย่างสะดวก

และทอ่งเทีย่วส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง

3 โครงการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์   - เพื่อจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์   - สือ่ประชาสมัพนัธ ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้มาทอ่งเทีย่ว  - ท าใหป้ระชาชนรู้จักสถานที่  ส านกังานปลดั

แหลง่ทอ่งเทีย่ว “พระธาตเุรืองรอง” แหลง่ทอ่งเทีย่วใหป้ระชาชน  “วดัพระธาตเุรืองรอง” เพิม่ขึ้น ทีเ่ทีย่วของต าบล และไดรู้้จัก

ไดรู้้จกัอย่างแพร่หลาย ประวตัคิวามเป็นมาของ

พระธาตุเรืองมากย่ิงขึ้น

141

วัตถุประสงค์

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

โครงการท่ี

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารสว่นต าบลหญ้าปลอ้ง  อ าเภอเมือง  จงัหวัดศรสีะกษ

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๑   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (ตอ่)
เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๔ โครงการจดัท าและตดิตัง้ปา้ย   -  เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนิน จัดท าปา้ยประชาสมัพนัธ์  -  - 30,000  -  - ปา้ยประชาสัมพันธ์   - มปีา้ยประชาสมัพันธ์ ส านกังานปลดั

ประชาสัมพันธจ์ุดทอ่งเทีย่วพระธาตุเรืองรอง โครงการจดัท าและตดิตัง้ปา้ย จุดทอ่งเทีย่วพระธาตุเรืองรอง แหลง่ทอ่งเทีย่ว แหลง่ทอ่งเทีย่ว

ประชาสมัพันธ์จุดท่องเที่ยวพระธาตเุรืองรอง พระธาตุเรืองรอง พระธาตเุรืองรอง

เชน่คา่ปา้ยประชาสัมพันธฯ์ เปน็การพัฒนา

และเพิ่มขดีความสามารถในการบริการ

และรองรับการทอ่งเทีย่ว

๕ ฝึกอบรมมคัคเุทศนก์บัประชาชน ,   - เพื่อปะชาสัมพันธแ์หล่งท่อง   -ประชาชน,เด็กและเยาวชนที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนมัคคุเทศน์   - เพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่ว ส านกังานปลดั

เดก็, เยาวชนทีส่นใจ  ในเขต อบต. เทีย่วศาสนสถานของต าบล สนใจ  ต. หญา้ปลอ้ง เพือ่ตอ้นรับ ที่มาสักการะศาสนสถาน

หญา้ปลอ้ง  “วดัพระธาตเุรืองรอง” นกัทอ่งเทีย่ว “พระธาตเุรืองรอง”

เพิม่ขึ้น   - มมีัคคเุทศนเ์พิ่มขึ้น

๖ โครงการฝึกอบรมยุวมคัคเุทศน ์   - เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ   -เด็กนักเรียนและเยาวชน  - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนมัคคุเทศน์   - เพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่ว ส านกังานปลดั

โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ ในพื้นที่ต าบลหญา้ปลอ้ง เพือ่ตอ้นรับ ที่มาสักการะศาสนสถาน

  - เพือ่ใหค้วามรู้และทกัษะ นกัทอ่งเทีย่ว “พระธาตเุรืองรอง”

การเป็นมัคคุเทศก ์สามารถต้อนรับ เพิม่ขึ้น   - มมีัคคเุทศนเ์พิ่มขึ้น

เชญิชวน แนะน าและน านกัท่องเที่ยวชม

แหลง่ท่องเที่ยวในชุมชนไดอ้ย่างถกูตอ้ง

และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นตน
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วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัโครงการท่ี

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๑   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (ตอ่)
เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๗ โครงการอนรัุกษป์า่โนนขี้เหลก็เพือ่   - เพือ่ปรับปรุงอนรัุกษ์    - หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปล้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแหลง่   - มแีหล่งทอ่งเที่ยวแหง่ ส านกังานปลดั

เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ ปา่สาธารณะ ทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น ใหม่สามารถเพิ่มรายได้

บา้นโนนหลอ่  หมูท่ี ่6  เพิม่แหลง่ทอ่งเทีย่ว ในพื้นที่

ต. หญา้ปลอ้ง เชงิอนรัุกษท์างธรรมชาติ

๘ โครงการอนรัุกษป์า่สาธารณะ   - เพือ่อนรัุกษป์า่สาธารณะ     -  บา้นโนนหลอ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแหลง่   - อนรัุกษป์า่สาธารณะ ส านกังานปลดั

(เขตปา่ชา้เกา่) ท าเปน็แหลง่ทอ่งเที่ยว   - มสีถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ  หมู่ที่  6  ต. หญา้ปลอ้ง ทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น

หมูท่ี ่ 6  ต. หญา้ปลอ้ง

รวม 780,000 820,000 860,000 830,000 830,000  -  -  - 
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วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

๘  โครงการ

ท่ี โครงการ

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

    ๖.๒  แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการกอ่สร้างระบบบ าบดัน้ าเสยี   - เพือ่บ าบดัน้ าเสยีในอาคารกอ่น   - หมูท่ี ่ 1-8  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมูบ่า้น   - สภาพแวดลอ้ม ส านกังานปลดั

ในหมูบ่า้น ปลอ่ยลงสูถ่นน/แหลง่น้ าสาธารณะ ต. หญา้ปลอ้ง ในชมุชนดขีึ้น

2 จดัซื้อถงัรองรับขยะในชมุชน   - เพื่อใหม้ทีี่รองรับขยะในชุมชน   - หมูท่ี ่ 1-8  ต. หญา้ปลอ้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน   - ประชาชนในเขต ส านกังานปลดั

หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปลอ้ง ในพื้นที ่ อบต. หญา้ปลอ้ง อบต. มถีงัรองรับ

ขยะอย่างทัว่ถงึ  

๓ โครงการจา้งเหมาเกบ็ขยะ   - เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน  ทัง้ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณขยะที่ทิ้ง   - ลดจ านวนขยะ ส านกังานปลดั

ในต าบลหญา้ปลอ้ง  - ลดมลภาวะทางอากาศและทางน้ า มลูฝอยในชมุชน

 - ลดมลภาวะทางอากาศ

และทางน้ า

๔ โครงการกอ่สร้างสถานที่คดัแยกขยะ   - เพือ่ก าจดัขยะมลูฝอย  ๑  แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม   - ท าใหม้ทีีก่ าจดัขยะ ส านกังานปลดั

เตาเผาขยะไร้มลพษิ , เพือ่น าขยะ ในชมุชน กจิกรรม และน าขยะกลับมาใชป้ระโยชน์   /จังหวัดศรีสะเกษ

กลบัมาใชป้ระโยชน ์  แบบครบวงจร  - ลดมลภาวะทางอากาศ ภายใน ต. หญา้ปลอ้ง /กรมทรัพยากรและ

ภายในเขต อบต. หญา้ปลอ้ง และทางน้ า  - มรีายไดจ้ากการขาย สิง่แวดลอ้ม

(สถานทีศ่กึษาดงูานเทศบาล  - มรีายไดเ้พิม่จากการขายขยะ ขยะและขายปุย๋อนิทรีย์

ส าโรงทาบ จ. สริุนทร์) อัดเม็ดและน้ าหมัก EM

๕ โครงการกอ่สร้างเตาเผาขยะไร้ควนั   - เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน    - หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปล้อง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนหมูบ่า้น   - ลดจ านวนขยะมลูฝอย ส านกังานปลดั

ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่ 1-8  ต. หญา้ปล้อง  - ลดมลภาวะทางอากาศและ ในชมุชน

ทางน้ า  - ลดมลภาวะ

 ทางอากาศและทางน้ า

รวม 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000  -  - 

๑๔๔

๕  โครงการ

โครงการ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๓   แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการปลูกปา่เพื่อสังคมและสิง่แวดล้อม   - เพือ่ประชาชนไดต้ระหนักถงึ    - หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปล้อง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนพื้นทีป่า่   -ท าใหส้ภาพแวดล้อมใน ส านกังานปลดั

ความส าคัญของการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพิม่ขึ้น ชมุชนดขีึ้น

และไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการปลูกปา่ให้   -  ปา่ในพื้นทีเ่พิม่ขึ้น

คงความอุดมสมบูรณ์และยังยืนต่อไป

2 โครงการรณรงคส์ง่เสริมใหป้ระชาชนดแูลรักษา   - เพื่อสง่เสริมใหป้ระชาชนรักษ์    - หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปล้อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - ท าใหป้ระชาชนในเขต อบต. ส านกังานปลดั

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มในชุมชน กจิกรรม รักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละ

 สิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง

๓ โครงการชุมชนต้นแบบ   -  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ    - หมู่ที่  1 - 8  ต. หญ้าปล้อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมูบ่้าน   - ประชาชนมสุีขภาพดี ส านักงานปลัด

 ลดคัดแยกขยะต้นทาง ชมุชนแบบลดคัดแยกขยะต้นทาง ต้นแบบลดคัดแยก

 -  เพือ่สนับสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชน ขยะต้นทาง

มีความรู้สามารถคัดแยกอย่างถูกต้อง

และเหมาะสมและส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

รักษาความสะอาดในพืน้ที่

อยา่งถูกสุขลักษณะ
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งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัวัตถุประสงค์โครงการท่ี

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๓   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๔ โครงการคลองสวย น ้าใส   -  เพ่ือรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์สร้างจิต   - ประชาชน  30,000 55,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม   - หน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครอง ส านกังานปลดั

ต าบลหญา้ปลอ้ง ส านึกและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๖๐ คน กิจกรรม ส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และประชาชน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน กลุ่ม อปพร. มีจิตส านกัและมีส่วนรวมในการ

และประชาชนในการอนุรักษ์  จ  านวน ๒๐ คน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูแหล่งน ้า คู คลอง

 ฟ้ืนฟ ูแหล่งน ้า คู คลอง อสม. จ านวน  ๒๐ คน   - คุณภาพน ้าใน
  -  เพ่ือปรับปรุง ฟ้ืนฟู คุณภาพน ้า เจา้หนา้ท่ีและ คลองดีข้ีน
ในคลองใหดี้ข้ึน พนกังานส่วนต าบล  - เกิดคลองสวย
  -เพือ่ก าจดัวชัพชืผักตบชวา จ านวน  ๓๐ คน  น ้าใสและเป็นตน้แบบ
ในแหล่งน้ าสาธารณะ น าร่องในการขยายผล
 -  เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ล  าคลองสาธารณะ ไปพ้ีนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป
ในพ้ืนท่ีต าบลหญา้ปลอ้ง

๕ โครงการก าจดัวชัพืช /ห้วย/คลอง/หนองบึง   -เพ่ือก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชต่างๆ    - หมูท่ี่  ๑ - ๘  ต. หญา้ปลอ้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนห้วย/คลอง/   - หว้ย/คลอง/ ส านกังานปลดั
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหญา้ปลอ้ง   -เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงสภาพน ้า   หนองบึง ท่ีไดรั้บการ หนองบึงไดรั้บการ

 หว้ย คลอง/หนองบึงในพ้ืนท่ี ก าจดัวชัพืช ก าจดัวชัพืชท าใหน้ ้า
ต  าบลหญา้ปลอ้ง มีคุณภาพดีสามารถใช้

ประโยชนไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนื
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ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ท่ี วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๓   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๖ โครงการจดัหา / ขดุลอกแหลง่น้ า   -  มแีหลง่น้ าใชเ้พือ่การเกษตร หมู่ที่  1-8 ต. หญา้ปลอ้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แหลง่น้ าธรรมชาติ    - ท าใหป้ระชาชนในพื้น อบต.หญา้ปลอ้ง

ทางธรรมชาต ิ  ในต าบลหญา้ปลอ้ง   -  ประชาชนในพื้นทีม่นี้ าใช้ เชน่ กบ, หนองเยอร์ หนองสองหอ้ง, เพิม่ขึ้น มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตรตลอดปี

หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปลอ้ง ตลอดปี หนองแมว, หนองตาปาว ลดปญัหาที่เกดิจากภยัแลง้

๗ โครงการปรับปรุง/ขดุลอกคลองอสีานเขยีว   - เพือ่ขุดลอกคลองอสีานเขยีว หมู่ที่  1, 2, 3, 5   ต.หญา้ปลอ้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคลองที่   - แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจาก อบต.หญา้ปลอ้ง

หมูท่ี ่1, 2, 3, 5   ต.หญา้ปลอ้ง เพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกดิจากอุทกภัย ยาว  1,500 - 4,000 เมตร ไดรั้บการปรับปรุง อุทกภยัและภยัแลง้

และภยัแลง้  - มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร

๘ โครงการทอ้งถิน่สร้างปา่รักษน์้ า   - เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าใหก้บัชุมชนและพื้นที่สาธารณะ   - ทีส่าธารณประโยชน์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนพื้นทีป่า่ไม้   - เพิ่มพื้นทีป่า่ไมต้ามทีส่าธารณะ
ส านักงานปลัด/เกษตร

 เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ าในการอุปโภค ในพื้นที่ต าบลหญา้ปลอ้ง สาธารณะเพิม่มากขึ้น ท าใหพ้ื้นที่ปา่ส าหรับใชส้อยในชุมชน

บริโภคและท าการเกษตร เพิม่ขึ้น ลดภาวะโลกร้อน ภัยพบิัติ

 - เพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิละแสดงออกถงึ   ทางธรรมชาติ เกิดความสามัคคี

ความจงรักภักดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัริย์ ในชุมชนมจีติส านึกในการอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้มและทรัพยกรธรรมชาตขิองชุมชน

๙ โครงการสง่เสริมการปลูกปา่   - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ   - หมูท่ี่  ๑-๘ ต.หญา้ปลอ้ง  - 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนพื้นทีป่า่ไม้   -ท าใหส้ภาพแวดลอ้ม ส านักงานปลัด/เกษตร

เฉลมิพระเกตีรติ สง่เสริมการปลูกปา่เฉลมิพระเกยีรติ สาธารณะเพิม่มากขึ้น ในชุมชนดขีึ้น

  -ปา่ในพื้นทีเ่พิม่ขึ้น
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ท่ี

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณ

โครงการ

แบบ ผ.๐๒ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  6 :  การพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม             

  ๖.๓   แผนงานการเกษตร (ต่อ)

เปา้หมาย ตัวชีวั้ด หนว่ยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) (KPI) รบัผิดชอบหลัก

๑๐ โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการ   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ    - หมูท่ี ่ 1 - 8  ต. หญา้ปล้อง  - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมูบ่า้น  - มหีมูบ่า้นตน้แบบ ส านกังานปลดั

ขยะมลูฝอยหมูบ่า้นตน้แบบ ฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตน้แบบเพิม่ขึ้น  - ประชาชนเด็กและเยาวชน

หมูบ่า้นตน้แบบ เชน่ คา่วทิยากร คา่วัสดุ มคีวามรู้ความสามารถคดัแยก

คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดืม่ และจัดการขยะไดอ้ย่างถกูวธิี

ที่ไมม่สีว่นผสมของแอลกฮอลแ์ละ

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อสนับสนุนให้

ประชาชน เด็กและเยาวชน มคีวามรู้ความสามารถ

คัดแยกและจัดการขยะได้อย่างถูกวธิี

๑๑ โครงการสง่เสริมและการอนุรักษพ์ันธกุรรมพชื   - เพือ่จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยตาม หมู่ที่  1-8 ต. หญา้ปลอ้ง  -  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน    - เพิม่พื้นทีส่เีขยีว อบต.หญา้ปลอ้ง

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ  โครงการสง่เสริมและการอนุรักษพ์ันธกุรรมพชื ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปล้อง ใหก้บัต าบลหญา้ปลอ้ง

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็ อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ มคีวามรู้และสามารถ

พระเทพรัตนราชสดุาเจา้ฟา้มหาจักรีสริินทร  - เพื่อสง่เสริมใหค้วามรู้และสร้างจติส านกึ น าไปใชใ้นการอนุรักษ์

มหาวชริาลงกรณวรราชภกัด ีสริิกจิการิณี การมสีว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นที่ได้

พรียพฒัน รัฐสมีาคณุากรปยิชาติ ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง

สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)

รวม 935,000 1,020,000 1,115,000 1,115,000 1,115,000  -  -  - 
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๑๑  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

ก.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๓  การเสรมิสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๑  การพัฒนาโครงการสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
แบบ ผ.๐๒ 



















 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

ส าหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

(แบบ ผ.๐๒/๑)  



     ๓.๑  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพฒันาคุณภาพ  -เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ ชดุอุปกรณ์  - 30,700  -  -  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ กรมส่งเสริม

การศกึษาดว้ย ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ เดก็แรกเกดิ 0-5 ปี เด็กแรกเกดิ 0-5 ปี การปกครองทอ้งถิ่น

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พฒันาคณุภาพการศกึษา พฒันาคณุภาพการศกึษา มพีัฒนาการสมวัย มพีัฒนาการสมวัย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้ดแูลเดก็มคีวามรู้ ครูผู้ดแูลเดก็มคีวามรู้

DLTV ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ DLTV จ านวน  ๑ ชุด ทกัษะในการดูแลเด็ก ทักษะในการดูแลเด็ก

บ้านหญา้ปล้อง องคก์าร ถกูต้องสร้างโอกาส ถกูตอ้งสร้างโอกาส

บริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง ทางการศกึษาอย่างมี ทางการศกึษาอย่างมี

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ คุณภาพเทา่เทยีมกัน คณุภาพเทา่เทยีมกนั

จังหวัดศรีสะเกษ

รวม  - 30,700  -  -  -  -  -  -

๑๔๙

                   1   โครงการ

       ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ :  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

                ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
               องค์การบริหารสว่นต าบลหญ้าปลอ้ง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การสร้างภมิูคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ  ยุทธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภมิูคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

(ไปบ้านหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่) สัญจรไปมาสะดวก หนา 0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ าเภอ/จังหวัด

บา้นหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 1 ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ืน้ที่ (มีพื้นที่ไม้น้อยกวา่ 3,500 ตร.ม.) การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม
 หมู่ที่  1  ต. หญ้าปล้อง รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.(จากบา้น   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร  ยาว 700 เมตร 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

หญา้ปลอ้ง หมูท่ี่ 2 ไปบา้นน้ าค า สญัจรไปมาสะดวก หนาเฉลีย่ 0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ าเภอ/จังหวัด
ต าบลน้ าค า)  บ้านหญา้ปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปล้อง การคมนาคมสะดวก เสน้ทางคมนาคม

หมู่ที่ 2 ต. หญา้ปลอ้ง รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

3 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเส้น   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   บ้านสร้างเรืองหมู่ที่  3 ต.หญ้าปล้อง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางถนนทีไ่ด้รับ   -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

ส่ีแยกบ้านวงัไฮ - วดัพระธาตุเรืองรอง   - สร้างความเจริญให้พืน้ที่ กว้าง 6.00 เมตร การบ ารุงรักษา   -สร้างความเจริญใหพ้ืน้ที่ อ าเภอ/จังหวัด

 - เชื่อม  ทต.น้ าค า ยาว 2,500 เมตร
 (บา้นสร้างเรือง หมูท่ี่  3 ต. หญ้าปล้อง)

150

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
                  องค์การบริหารสว่นต าบลหญ้าปลอ้ง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

4 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กว้าง  5 เมตร ยาว  1,300 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

(จากบ้านสร้างเรือง-บ้านหนองโน)   - สร้างความเจริญใหพ้ืน้ที่ สูง  0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

 บ้านสร้างเรืองหมูท่ี ่3  หมู่ที่  3  ต. หญ้าปล้อง ประชาชนเดินทางสะดวก

 ต.หญ้าปล้อง 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 4 เมตร  ยาว 1,500 เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทางถนนทีไ่ด้รับ    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

ทางลาดยาง บา้นวงัไฮเชื่อมเทศบาลต าบลน้ าค า   - สร้างความเจริญให้พืน้ที่  หมู่ที่  4  ต. หญ้าปล้อง การบ ารุงรักษา    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  ต.หญา้ปล้อง

6 โครงการ กอ่สร้างถนน  คสล. บ้าน   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 5 เมตร  ยาว 1,000 เมตร 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

เอก   ต.หญ้าปล้อง(ไปบา้นหนองโน   - สร้างความเจริญให้พืน้ที่ หนา  0.15  เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

ใต้ เทศบาลต าบลน้ าค า)   หมูท่ี ่ 5  ต. หญ้าปล้อง ประชาชน
หมูท่ี ่5  บ้านเอก   ต. หญา้ปล้อง เดินทางสะดวก
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้ แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กว้าง 5  ม.  ยาว  700 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

(บ้านเอก-บ้านใหมจ่ากบ้านนางบัวลา   - สร้างความเจริญให้พืน้ที่ หนา  0.15  เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

พงษ์พิละเชื่อมต่อ เทศบาลต าบลน้ าค า) บา้นเอก หมูท่ี่ 5 ประชาชนเดินทางสะดวก

บา้นเอกหมูท่ี่ 5  ต. หญ้าปล้อง
ต.หญ้าปล้อง

๘ โครงการ กอ่สร้างถนน คสล.   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 เมตร  ยาว  600 เมตร 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

บา้นโนนหล่อ หมู่ที ่ 6 ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญให้พืน้ที่ หนา 0.15  เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

(ไปบ้านหนองไผ่  ต.หนองไผ่) พท.ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตร.ม. ประชาชนเดินทางสะดวก

 หมู่ที่ 6 ต. หญ้าปล้อง

๙ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.(สายไปบ้าน   - เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก   กวา้ง 5  เมตร ยาว 700 เมตร 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

น้อมเกล้า - ต าบลหนองไผ่)   - สร้างความเจริญให้พืน้ที่ หนา  0.15  เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

 หมู่ที่  7  ต. หญ้าปล้อง   หมูท่ี ่ 7  ต. หญ้าปล้อง ประชาชนเดินทางสะดวก

พท.ไม่น้อยกว่า  3,500 ตร.ม.
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้

ที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก
๑๐ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.   - เพื่อแกป้ญัหาการสัญจร   กวา้ง 5  เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร 2,443,000 2,443,000 2,443,000 2,443,000 2,443,000 ระยะทาง    -ประชาชนไดรั้บประโยชย์   อบจ.ศรีสะเกษ/

บา้นโนนแย้ หมูท่ี ่๗ ซอยอูเ่จริญยนต์ ไปมาสะดวก หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ของถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ในการสญัจรไปมา อ าเภอ/จังหวัด

ต.หญา้ปลอ้ง   - สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่   หมู่ที่  7  ต. หญา้ปลอ้ง ประชาชนเดินทางสะดวก สะดวกปลอดภยั

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘๙ เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

ซอยฮ่องเอีย่น 2 พร้อมรางระบายน้ า สัญจรไปมาสะดวก หนา ๐.๑๐ เมตร ในการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ าเภอ/จังหวัด

หมูท่ี่ ๘ ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญให้พืน้ที่ (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๓๕๖.๐๐ ตร.ม.) สะดวกและปลอดภัยยิง่ขึ้น เส้นทางคมนาคม
อ.เมืองศรีสะเกษ รางระบายน้ า คสล. ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร 

จ.ศรีสะเกษ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

หมู่ที ่๘ ต.หญา้ปล้อง

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.    - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

(สายไปต าบลหนองไผ่) สัญจรไปมาสะดวก หนา   0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ าเภอ/จังหวัด

บา้นหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 1 ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญให้พืน้ที่ (มีพืน้ที่ไม้น้อยกว่า ๓,๕00 ตร.ม.) การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  หมู่ที่  1  ต. หญ้าปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ้น
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.    - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

(เส้นหลังโรงเรียนบ้านหญา้ปล้อง) สัญจรไปมาสะดวก หนา   0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ าเภอ/จังหวัด

บา้นหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 1 ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญใหพ้ืน้ที่ (มีพื้นที่ไม้น้อยกวา่ ๒,๐๘๐ ตร.ม.) การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  หมู่ที่  1  ต. หญ้าปล้อง รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

(เส้นทางบ้านสร้างเรือง-บ้านเอก) สัญจรไปมาสะดวก หนา 0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ าเภอ/จังหวัด

หมูท่ี่ ๓ ต. หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญให้พืน้ที่ (มีพืน้ที่ไม้น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.) การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  หมู่ที่  ๓  ต. หญ้าปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

๑๕ โครงการแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม   - เพื่อป้องกนัน้ าท่วมขังในชุมชน   บา้นโนนส านกั หมูท่ี ่ ๘ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความสามารถในการ   - ระบายน้ าในชุมชน   อบจ.ศรีสะเกษ/

บา้นโนนส านกั   - ลดปญัหาน้ าเน่าเสีย ระบายน้ า   - ป้องกันน้ าท่วมขัง อ าเภอ/จังหวัด
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้ แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.    - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 5 เมตร ยาว ๑00 เมตร 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 ร้อยละหรือจ านวน   - ประชาชนได้รับความ   อบจ.ศรีสะเกษ/

(เชื่อมต าบลหนองไผ่) สัญจรไปมาสะดวก หนา   0.15  เมตร ครัวเรือนประชาชนที่มี สะดวกรวดเร็วในการใช้ อ าเภอ/จังหวัด

บา้นหญ้าปล้อง  หมู่ที่ ๒ ต.หญ้าปล้อง   - สร้างความเจริญให้พืน้ที่ (มีพืน้ที่ไม้น้อยกว่า 500 ตร.ม.) การคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคม
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  หมู่ที่  1  ต. หญ้าปล้อง รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

๑๗ โครงการปรับปรุงและ   - เพื่อป้องกนัน้ าท่วมขังในชุมชน ช่วงที่ 1 ขนาด 0.60 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความสามารถในการ   - ระบายน้ าในชุมชน   อบจ.ศรีสะเกษ/

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล.   - ลดปญัหาน้ าเน่าเสีย  (พร้อมบ่อ พัก คสล.) ระบายน้ า   - ป้องกันน้ าท่วมขัง อ าเภอ/จังหวัด

 ช่วงที่ 1 ชุมชนวาสนานิเวศน,์ ระยะ 980 เมตร 
 ช่วงที่ 2 ซ.เบญจมาศ ทบัหลังด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก- 

บา้นโนนส านกั หมูท่ี่ 8  ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม.

 ต.หญ้าปล้อง  ช่วง  2 ขนาด 0.60  เมตร

 (พร้อมบ่อพักคสล.) 
ระยะ  2,290  เมตร 

รวมระยะท่อระบายน้ า 

3,270 เมตร
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ที่
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์

       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

18 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  - เพือ่ก่อสร้างอาคารเรียน  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได้อาคารเรียน  - มีอาคารเรียน กรมส่งเสริม
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก หมู่ที่ 5 ต าบลหญ้าปล้อง หลังใหม่ที่ได้ การปกครอง

 - เพื่อมีอาคารเรียนหลังใหม่ มาตรฐานรองรับ ท้องถิ่น
รองรับเด็กปฐมวัย ปริมาณเด็กปฐมวัย

๑๙ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 685 เมตร  -  - 1,941,000 1,941,000 1,941,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

เสริมเหล็ก(เส้นไปบ้านหนองโน) สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

บา้นสร้างเรือง หมูท่ี่  3   - สร้างความเจริญในพืน้ที่ (มีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 3,425 ตร.ม.) ประชาชนเดินทาง

ต าบลหญ้าปล้อง บ้านสร้างเรือง หมูท่ี ่๓ สะดวก
ต าบลหญ้ปาล้อง
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โครงการที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๒๐ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ช่วง ที่ 1 กวา้ง 3.50 เมตร  -  - 388,000 388,000 388,000 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

เสริมเหล็ก(ซอยฮ่องเอี่ยน 1) สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

บา้นโนนหล่อ หมูท่ี่  ๖   - สร้างความเจริญในพืน้ที่ ช่วง ที่ 2 กวา้ง 4.00 เมตร, ประชาชนเดินทาง

ต าบลหญ้าปล้อง ยาว 19 เมตร สะดวก
หนา 0.15 เมตร

ช่วง ที่ 3 กวา้ง 5.00 เมตร 

ยาว 97 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
(มีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม.)

บา้นโนนหล่อ  หมู่ที่ ๖ 

ต าบลหญ้ปาล้อง

๒๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138 เมตร  -  - 323,900 323,900 323,900 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

(ซอยหน้าบริษัท ส.การโยธา) สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

บา้นวังไฮ หมูท่ี่  4   - สร้างความเจริญในพืน้ที่ (มีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.) ประชาชนเดินทาง

ต าบลหญ้าปล้อง บา้นวังไฮ หมูท่ี่ 4 สะดวก
ต าบลหญ้าปล้อง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๒๒ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138 เมตร  -  - 323,900 323,900 323,900 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

เสริมเหล็ก(ซอยอดุมมงคล) สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

บา้นโนนส านกั หมูท่ี่  ๘   - สร้างความเจริญในพืน้ที่ (มีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.) ประชาชนเดินทาง

ต าบลหญ้าปล้อง บ้านโนนส านัก หมูท่ี ่๘ สะดวก
ต าบลหญ้ปาล้อง

๒๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร  -  - 458,900 458,900 458,900 ระยะทาง    -การสัญจรไปมาสะดวก   อบจ.ศรีสะเกษ/

เสริมเหล็ก(ซอยฮ่องเอี่ยน 4) สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร ของถนนที่ได้มาตรฐาน    -สร้างความเจริญใหพ้ื้นที่ อ าเภอ/จังหวัด

บา้นโนนส านกั หมูท่ี่  ๘   - สร้างความเจริญในพืน้ที่ (มีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.) ประชาชนเดินทาง

ต าบลหญ้าปล้อง บ้านโนนส านัก หมูท่ี ่๘ สะดวก
ต าบลหญ้ปาล้อง

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กวา้ง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. - 193,000 193,000 193,000 193,000 ระยะทางของ -ประชาชนได้รับประโยชน์ อบจ.ศรีสะเกษ/

เสริมเหล็ก (ซอยรุ่งเรือง) สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี พท. ถนนที่ได้มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา อ าเภอ/
บ้านโนนแย้ หมู่ที ่7   - สร้างความเจริญในพืน้ที่ ไม่น้อยกว่า 328.00 ตร.ม. ประชาชนเดินทาง สะดวกปลอดภัย จังหวดั
ต าบลหญ้าปล้อง สะดวก
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้

       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน (ตอ่)
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๒๕ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม   - เพือ่ปอ้งกนัน้ าท่วมขงั ช่วงที่ ๑ ขนาด 0.60 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความสามารถ    -ระบายน้ าในชุมชน   อบจ.ศรีสะเกษ/

ทอ่ระบายน้ า คสล.ช่วงที่ ๑ ชุมชน ในชุมชน (พร้อมบ่อ พัก คสล.) ในการระบายน้ า    -ป้องกันน้ าท่วมขัง อ าเภอ/จังหวัด

วาสนานิเวศน์, ช่วงที ่๒ ซ.เบญจมาศ   - ลดปญัหาน้ าเน่าเสีย ระยะ 980 เมตร
บา้นโนนส านกั หมูท่ี่ ๘ ทับหลังด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก-

ต.หญ้าปล้อง ไมน่อ้ยกว่า 980 ตร.ม

ช่วงที่ ๒ ขนาด 0.60 ม.

(พร้อมบ่อพัก คสล.)
ระยะ 2,290 มตร
รวมระยะท่อระบายน้ า 

๓,๒๗๐ เมตร

รวม 51,293,000 51,486,000 54,921,700 54,921,700 54,921,700  -  -  -
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ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   25   โครงการ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 ๔.2    แผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา ถังเก็บน้ า แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา   -ประชาชนในพืน้ทีม่ีน้ าประปา หมูท่ี ่๘  ต าบลหญ้าปล้อง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพืน้ที่มีน้ า - ท าให้ประชาชนในพื้นที่ อบจ.ศรีสะเกษ/

หมู่บ้าน(ซอยสามัคคี๑, ซอยสามัคคี ๒, ใช้อุปโภคบริโภค เพือ่อุปโภคบริโภค มีน้ าใช้อุปโภค อ าเภอ/จังหวัด

ซอยเบญจมาศ) บริโภคอย่างทัว่ถึง

หมู่ที ่๘ ต.หญ้าปล้อง

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา   -ประชาชนในพืน้ทีม่ีน้ าประปา หมูท่ี ่4  ต าบลหญ้าปล้อง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนในพืน้ที่มีน้ า - เพือ่ใหม้ีน้ าสะอาดไว้ อบจ.ศรีสะเกษ/

 บาดาลขนาดใหญ่ ใช้อุปโภคบริโภค เพือ่อุปโภคบริโภค เพือ่อุปโภคบริโภค อ าเภอ/จังหวัด

บ้านวงัไฮ หมูท่ี ่๔ ต.หญ้าปล้อง ทุกครัวเรือน

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา   -ประชาชนในพืน้ทีม่ีน้ าประปา หมูท่ี ่๕  ต าบลหญ้าปล้อง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนในพืน้ที่มีน้ า - เพือ่ใหม้ีน้ าสะอาดไว้ อบจ.ศรีสะเกษ/

 บาดาลขนาดใหญ่ ใช้อุปโภคบริโภค เพือ่อุปโภคบริโภค เพือ่อุปโภคบริโภค อ าเภอ/จังหวัด

บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.หญ้าปล้อง ทุกครัวเรือน
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 ๔.2    แผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา ถังเก็บน้ า แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค(ต่อ)
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

4 โครงการขยายเขตระบบประปา   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ บ้านวงัไฮ หมู่ที ่4 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพืน้ที่ - ประชาชนในพืน้ที่ การประปาส่วน

ภูมิภาค บ้านวงัไฮ หมู่ที ่4 มีน้ าเพือ่การอุปโภคบริโภค ต าบลหญ้าปล้อง มีน้ าเพือ่การอุปโภค- มีน้ าเพือ่อุปโภค ภูมิภาคจงัหวดั

ต าบลหญ้าปล้อง บริโภค บริโภคอย่างทัว่ถึง ศรีสะเกษ/

อ าเภอ/จังหวัด

5 โครงการขยายเขตระบบประปา   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ บ้านเอก หมู่ที ่5 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพืน้ที่ - ประชาชนในพืน้ที่ การประปาส่วน

ภูมิภาค บ้านเอก หมู่ที ่5 มีน้ าเพือ่การอุปโภคบริโภค ต าบลหญ้าปล้อง มีน้ าเพือ่การอุปโภค- มีน้ าเพือ่อุปโภค ภูมิภาคจงัหวดั

ต าบลหญ้าปล้อง บริโภค บริโภคอย่างทัว่ถึง ศรีสะเกษ/

อ าเภอ/จังหวัด

6 โครงการขยายเขตระบบประปา   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ บ้านโนนหล่อ หมู่ที ่6 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพืน้ที่ - ประชาชนในพืน้ที่ การประปาส่วน

ภูมิภาค บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6 มีน้ าเพือ่การอุปโภคบริโภค ต าบลหญ้าปล้อง มีน้ าเพือ่การอุปโภค- มีน้ าเพือ่อุปโภค ภูมิภาคจงัหวดั

ต าบลหญ้าปล้อง บริโภค บริโภคอย่างทัว่ถึง ศรีสะเกษ/

อ าเภอ/จังหวัด

7 โครงการขยายเขตระบบประปา   - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ บ้านโนนแย้ หมู่ที ่7 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพืน้ที่ - ประชาชนในพืน้ที่ การประปาส่วน

ภมูภิาค บา้นโนนแย้ หมู่ที่ 7 มีน้ าเพือ่การอุปโภคบริโภค ต าบลหญ้าปล้อง มีน้ าเพือ่การอุปโภค- มีน้ าเพือ่อุปโภค ภูมิภาคจงัหวดั

ต าบลหญ้าปล้อง บริโภค บริโภคอย่างทัว่ถึง ศรีสะเกษ/

อ าเภอ/จังหวัด

รวม 7,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
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                    7   โครงการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
       ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ :  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดบัเศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแขง่ขนัได้ แบบ ผ.๐๒/๑ 



              ยทุธศาสตรท่ี์  5 : การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิารและการพฒันาบคุลากรท้องถิ่น

 ๕.๓  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการปอ้งกันแกป้ัญหายาเสพตดิ  -เพือ่เป็นการสง่เสริมให้เดก็   -สภาเดก็และเยาวชน 20,000 - - - - จ านวนผู้เขา้ร่วม  - กลุ่มเปา้หมาย ส านักงานพัฒนาสังคม

และการตัง้ครรภไ์มพ่ร้อมในเดก็ และเยาวชนต าบลหญา้ปล้อง ต าบลหญา้ปลอ้งและ กจิกรรม เปน็แบบอย่างที่ดี และความมั่นคงของ

และเยาวชนต าบลหญา้ปลอ้ง รู้เทา่ทนัภัยของยาเสพตดิท าใหรู้้ นกัเรียนในเขตพื้นที่  - ใชเ้วลาวา่งเปน็ มนษุย์จังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์ของยาเสพติด ต าบลหญา้ปลอ้ง ประโยชน ์มคีวามเขา้ใจ

 - เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน เกี่ยวกบัเพศศกึษา

ไดป้ระพฤตตินเปน็แบบอย่างทีด่ี  การปอ้งกนัและ

และสามารถด ารงชวีติได้ ตระหนกัถงึผลที่

อย่างมคีวามสุขในสังคม จะเกดิจากการมี

 - มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ เพศสมัพนัธก์อ่น

ปญัหาและผลกระทบที่เกดิขึ้นจาก วยัอันควรและ
การมเีพศสัมพันธก์อ่นวัยอันควร การตั้งครรภไ์มพ่ร้อม

 - มคีวามรู้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับเพศศึกษาและ

การปอ้งกนัการตั้งครรภ์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  ๕  การบรหิารจดัการภาครฐัโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

                 ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตรท่ี์  ๒  การเสรมิสรา้งภมิูคุ้มกันทางสงัคม และคุณภาพชวิีตท่ีดี

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 ๕.๓  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๒ โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส   - เพือ่สร้างภมูิคุ้นกนัใหเ้ด็กและ   - เด็กและเยาวชนในพื้นที่ - 20,000 - - - จ านวนผู้เขา้ร่วม   - เด็กและเยาวชนได้มี ส านักงานพัฒนาสังคม

ไมเ่สพ ไมท่อ้ง ไมติ่ดเกมส์ เยาวชน ได้มีความรู้ ความเขา้ใจ ต าบล/หญา้ปล้องและนักเรียนในเขต กจิกรรม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ และความมั่นคงของ

สภาเด็กและเยาวชนต าบลหญ้าปล้อง เกี่ยวกบัปัญหาและผลกระทบที่ พืน้ที่ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น มนษุย์จังหวัดศรีสะเกษ

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ เกดิขึ้นจากการมเีพศสัมพันธ์ เมืองศรีสะเกษ จ านวน ๗๐ คน จากการมีเพศสัมพนัธ ์
การเสพยาเสพติด การติดเกมส์ การเสพยาเสพติด การติดเกมส์

 - เพือ่ให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้  -เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้

ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง ถึงหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคมและมีความรัก ความเข้าใจกนัมากยิ่งขึ้น และสังคมและมีความรัก ความเข้าใจกนัมากยิง่ขึน้

 - เพือ่ให้มีเครือข่ายแกนน าเด็ก  - มีเครือข่ายแกนน าเด็ก

และเยาวชนต าบลหญ้าปล้อง และเยาวชนต าบลหญ้าปล้อง

หา่งไกลจากการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอันควร ห่างไกลจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันคว

การต้ังครรภ์ไม่พร้อม การเสพยาเสพติด การต้ังครรภไ์ม่พร้อม การเสพยาเสพติด

การติดเกมส์และขยายผลต่อเนื่องไปยัง การติดเกมส์และขยายผลต่อเนื่องไปยัง

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เด็กและเยาวชนในพื้นที่

 - เพื่อให้มีกลไกความร่วมมือระหวา่ง  - มีกลไกความร่วมมือระหวา่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับฝ่ายปกครอง

ในพื้นที่ในการป้องกนัปัญหา ในพืน้ที่ในการป้องกนัปัญหา

การมีเพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนัควร การมีเพศสัมพันธก์่อนวยัอันควร

การต้ังครรภไ์มพ่ร้อม การเสพ การต้ังครรภไ์ม่พร้อม การเสพ

ยาเสพติดและการติดเกมส์ ยาเสพติดและการติดเกมส์

รวม 20,000 20,000 - - -  -  -  -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

                  2    โครงการ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       6.๑  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์   -  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชาชน  -ปรับปรุงภูมิทัศน์   อบจ.ศรีสะเกษ/

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอา่งเกบ็น้ า พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว ที่มาใช้สถานที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ าเภอ/จังหวัด

บ้านโนนแย ้อ.เมืองศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ าบ้านโนนแย้ อ่างเก็บน้ าบ้านโนนแย้ ในการพกัผ่อน อา่งเกบ็น้ าบา้นโนนแย้

จ.ศรีสะเกษ ต.หญ้าปล้อง
อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  - เพือ่สร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่ง   -  คลองร่องเอยีน   บ้านวงัไฮ , 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนแหล่ง   - ท าให้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่ง   อบจ.ศรีสะเกษ/

บา้นโนนแย(้เพิ่มเติม) ใหม่ในต าบล เพือ่สร้างชื่อเสียงและ บ้านโนนหล่อ , บ้านโนนแย้ ท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น ใหมส่ามารถสร้างรายได้ใน อ าเภอ/จังหวัด

หมูท่ี่ 7 ต.หญ้าปล้อง สร้างรายได้ให้ต าบล  หมู่  4, 6, 7  ต. หญ้าปล้อง ในพื้นที่
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

3 โครงการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  - เพือ่สร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่ง   -  คลองร่องเอยีน   บ้านวงัไฮ , 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนแหล่ง   - ท าให้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่ง   อบจ.ศรีสะเกษ/

เชิงเกษตรกรรม “คลองร่องเอียน” ใหม่ในต าบล เพือ่สร้างชื่อเสียงและ บ้านโนนหล่อ , บ้านโนนแย้ ท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น ใหมส่ามารถสร้างรายได้ใน อ าเภอ/จังหวัด

เปน็แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ต าบล  หมู่  4, 6, 7  ต. หญ้าปล้อง ในพื้นที่
แหง่ใหม่ในต าบล อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

  หมู่ที่  4, 6, 7  ต.หญา้ปล้อง

รวม 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000  -  -  -
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

       ยทุธศาสตร์ที่  6 :  การพัฒนาการทอ่งเที่ยว การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

                    3   โครงการ

งบประมาณ

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

              ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ  ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัศรีสะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความสมดลุดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

                   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       6.๔  แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว   - เพื่อขดุลอกคลอง   หมู่  1,2,3,5   ต. หญ้าปล้อง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนคลองที่   - แกไ้ขปัญหาที่เกดิจาก   อบจ.ศรีสะเกษ/

(จากถนนด า -  เขต  ต.หนองไผ่) อีสานเขียวเพื่อแก้ไข ยาว  2,500  เมตร ได้รับการปรับปรุง อทุกภยัและภยัแล้ง อ าเภอ/จังหวัด

หญ้าปล้อง หมู ่1, 2, 3, 5 ต.หญ้าปล้อง ปญัหาท่ีเกิดจาก  - มีน้ าใช้เพือ่การเกษตร

 อุทกภยัและภยัแล้ง

2 โครงการขุดคลองอา่งเกบ็น้ า   - เพือ่ขุดคลองอ่างเก็บน้ า หมูท่ี่ 4,6,7   ต.หญ้าปล้อง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนอา่งเกบ็น้ า   - แกไ้ขปัญหาที่เกดิจาก   อบจ.ศรีสะเกษ/

บ้านโนนแย้ หมู ่7   ต.หญา้ปล้อง แกไ้ขปญัหาที่เกดิจาก พื้นที่ประมาณ 35 ไร่ เพิ่มขึ้น อทุกภยัและภยัแล้ง อ าเภอ/จังหวัด

 อุทกภยัและภยัแล้ง  - มีน้ าใช้เพือ่การเกษตร

๓ โครงการขยายระบบประปาหมู่บา้น   - ประชาชนในพื้นที่มีน้ าประปา บา้นหญ้าปล้อง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของประชาชน    - ขยายเขตประปาหมูบ่้าน อ าเภอ/จังหวัด/

ในเขตต าบลหญ้าปล้อง ใช้อุปโภคบริโภค    หมูท่ี ่1  ต. หญ้าปล้อง ที่ใช้น้ า ในเขตต าบลหญ้าปล้อง
การประปาส่วนภูมิภาค

อ.เมอืงศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ยุทธศาสตร์ที ่ 6 :  การพัฒนาการท่องเทีย่ว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ

                ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

                     องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผ.๐๒/๑ 



       6.๔  แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค (ต่อ)
เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๔ โครงการขุดลอกคลอง   - เพื่อขดุลอกคลอง   หมู่  ๔, ๖, ๗   ต. หญ้าปล้อง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนคลองที่   - แกไ้ขปัญหาที่เกดิจาก   อบจ.ศรีสะเกษ/

ร่องเอี่ยน ร่องเอี่ยนเพื่อแก้ไข อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ได้รับการปรับปรุง อทุกภยัและภยัแล้ง อ าเภอ/จังหวัด/

บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ ปญัหาท่ีเกิดจาก  - มีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส านักชลประทาน

หมู่ที ่๔, ๖, ๗ อุทกภยัและภยัแล้ง ศรีสะเกษ
(พร้อมอาคารประกอบ)

ต.หญา้ปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

๕ โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว   - เพื่อขดุลอกคลอง หมูท่ี ่๑,๒,๓,๕   ต.หญ้าปล้อง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนคลองที่   - แกไ้ขปัญหาที่เกดิจาก   อบจ.ศรีสะเกษ/

(พร้อมอาคารประกอบ) อีสานเขียวเพื่อแก้ไข อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ได้รับการปรับปรุง อทุกภยัและภยัแล้ง อ าเภอ/จังหวัด

ม.1, ม.๒, ม.๓, ม.๕ ปญัหาท่ีเกิดจาก  - มีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส านักชลประทาน

ต.หญา้ปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อุทกภยัและภยัแล้ง ศรีสะเกษ

รวม 20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    5   โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ยุทธศาสตร์ที ่ 6 :  การพัฒนาการท่องเทีย่ว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

                 ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
                     องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 

 

 

 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    
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เปา้หมาย หนว่ยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) รับผิดชอบหลัก

๑ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑท์ี่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ เชน่ ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บอุปกรณ์ระบบเน็ตเวร์ิค

ตามอ านาจหนา้ที่ โต๊ะ เกา้อี้  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

แอร์  พัดลม   เคร่ืองมอืเคร่ืองใชต้า่งๆ ฯลฯ

๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑท์ี่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ เชน่ ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บอุปกรณ์ระบบเน็ตเวร์ิค

ตามอ านาจหนา้ที่ โต๊ะ เกา้อี้  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

แอร์  พัดลม   เคร่ืองมอืเคร่ืองใชต้า่งๆ ฯลฯ

๓ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑท์ี่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ เชน่ ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บอุปกรณ์ระบบเน็ตเวร์ิค

ตามอ านาจหนา้ที่ โตะ๊ เกา้อี้ อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองมอืเคร่ืองใชต้า่งๆ ฯลฯ

๔ แผนงานการศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้พลาสตกิ จ านวน ๔๕ ตัว 18,350 - - - - กองการศกึษฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ตัง้ไว้ 10,350.-บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ จัดซื้อพัดลมโคจร จ านวน  ๔ ตัว

ตัง้ไว้ 8,000.-บาท

๕ แผนงานเคหะและ คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์อ่สร้าง  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑก์อ่สร้าง เพือ่จัดซื้อชุดทดสอบความเขม้ขน้ของคอนกรีต 29,000 - - - - กองชา่ง

ชุมชน ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ (Slump Test) จ านวน ๑ ชุด ตัง้ไว ้๕,๐๐๐ บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ แบบหล่อคอนกรีต(Molds) แบบหล่อทรงเหลี่ยม 

จ านวน ๒ ชุด ตั้งไว ้๑๔,๐๐๐ บาท

แบบหลอ่คอนกรีต (Molds) แบบหลอ่ทรงกระบอก

จ านวน ๒ ชุด ตั้งไว ้๑๐,๐๐๐ บาท
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องคก์ารบริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัศรีสะกษ

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 256๕)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย หนว่ยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) รับผิดชอบหลัก

๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 101,300 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ  จ านวน ๑ เคร่ือง ตัง้ไว ้ ๒๒,๐๐๐.-บาท (สน.ปลดั) กองคลัง

ตามอ านาจหนา้ที่  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล - - - - กองชา่ง

 จ านวน ๑ เคร่ือง ตัง้ไว ้ ๒๒,๐๐๐.-บาท (กองคลงั) กองการศกึษฯ

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊กส าหรับประมวลผล - - - -

  จ านวน ๑ เคร่ือง ตัง้ไว ้ ๒๑,๐๐๐.-บาท (สน.ปลดั)

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน - - - -

จ านวน 1 เคร่ือง ตั้งไว ้๑๖,๐๐๐.-บาท(กองการศึกษา)

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อมตดิตัง้ - - - -

ถงัหมกึพมิพ ์จ านวน  ๑ เคร่ือง ตั้งไว้ ๔,๓๐๐.-บาท(กองการศึกษา)

 - เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือ ชนดิ LED ขาวด า - - - -

 จ านวน ๓ เคร่ือง ตั้งไว ้ 99,00.-บาท (กองการศึกษา)

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวด า - - - -

 จ านวน  ๑ เคร่ือง ตัง้ไว ้ 3,300.-บาท (กองชา่ง)

-เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน ๑ เคร่ือง - - - -

 ตั้งไว้  ๒,๘๐๐.-บาท (กองการศึกษา)

๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 11,200 - - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ  จ านวน ๑ เคร่ือง ตั้งไว ้๗,๙00.-บาท(กองคลัง)

ตามอ านาจหนา้ที่  - เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ หรือ ชนดิ LED ขาวด า

 จ านวน ๑ เคร่ือง ตั้งไว ้3,300.-บาท (กองคลัง)
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เปา้หมาย หนว่ยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) รับผิดชอบหลัก

๘ แผนงานรักษาความสงบภายใน คา่ครุภัณฑ์ คา่ครภัณฑเ์คร่ืองดับเพลงิ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านกังานใชใ้นการปฏบิตังิาน  -จัดซื้อหวัฉดีน้ าดับเพลงิ - 100,000 100,000 100,000 - ส านักปลัด

บริหารกจิการตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน ๑ หวั

 -จัดซื้อขอ้ตอ่แยกน้ า

จ านวน ๑ ตัว

 -จัดซื้อสายสง่น้ าดับเพลงิ

จ านวน ๑ เสน้

๙ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานมปีระสทิธภิาพ เพือ่จัดซื้อเคร่ืองขยายเสยีง 100,000 100,000 100,000 100,000 - ส านักปลัด
เคร่ืองบนัทกึเสยีง เคร่ืองรับสง่วทิยุ ฯลฯ

๑๐ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านกังานใชใ้นการปฏบิตังิาน  -จัดซื้อตูเ้หล็กขนาด ๒ บาน (มอก.) 56,000 - - - - ส านักงานปลัด

บริหารกจิการตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน ๑ ตู ้ตัง้ไว ้5,500.-บาท(ส านักปลัด) กองคลัง

 -จัดซื้อตูเ้หล็ก ขนาด ๒ บาน (มอก.) กองการศกึษาฯ

จ านวน  ๒ ตู ้ ตัง้ไว ้11,000.-บาท (กองคลงั)

 -จัดซื้อตูเ้หล็กขนาด ๒ บาน (มอก.)

จ านวน  ๓ ตู ้ตัง้ไว ้16,500.-บาท (กองการศกึษา)

 -จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค ์ ๖ ฟุต จ านวน 10 ตัว 

ตั้งไว ้23,000.-บาท (ส านักปลัด)

๑๑ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานมปีระสทิธภิาพ จ านวน   ๕ รายการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด

๑๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานมปีระสทิธภิาพ เพื่อจัดหาเคร่ืองปรับอากาศชนดิตดิผนัง 40,200 - - - - กองคลัง

(มรีะบบฟอกอากาศ)ขนาด 3๐,๐๐๐ บทียูี

จ านวน  ๑ เคร่ือง
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เปา้หมาย หนว่ยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) รับผิดชอบหลัก

๑๓ แผนงานเคหะและ คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารเกษตร  เพือ่สูบน้ าส าหรับระบบประปาหมูบ่า้น  -เคร่ืองสบูน้ าบาดาล ซบัเมสิซเิบิ้ล 54,000 - - - - กองชา่ง

ชุมชน บา้นหญา้ปลอ้ง หมู่ที่ ๒  และบา้นสร้างเรือง หมู่ที่ ๓ จ านวน  ๒ เคร่ือง 

๑๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑท์ี่จ าเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ เชน่ ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บอุปกรณ์ระบบเน็ตเวร์ิค

ตามอ านาจหนา้ที่ โตะ๊ เกา้อี้ อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองมอืเคร่ืองใชต้า่งๆ ฯลฯ

๑๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  - เพือ่ใหม้ยีานพาหนะจัดเก็บ  -รถบรรทกุขยะจ านวน  ๑  คนั - - - 1,000,000 - ส านักปลัด
ทีด่นิ และสิง่กอ่สร้าง ขยะมูลฝอย

๑๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ส าหรับงานประมวลผล

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

ตัง้ไว้  ๒๒,๐๐๐.- บาท

๑๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 7,700 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบฉดีหมกึ(InKiet)

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

ตัง้ไว้  ๗,๗๐๐.-บาท

๑๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ส าหรับงานประมวลผล

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

ตัง้ไว้  ๒๒,๐๐๐.- บาท
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เปา้หมาย หนว่ยงาน
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๑๙ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึ 4,300 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ พร้อม ตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

ตามอ านาจหนา้ที่ (Ink Tank Printer)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๒๐ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน 4,300 - - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ โตะ๊ท างานระดับ 3-6

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  ตัว

๒๑ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อพาทชิัน้ 107,000 - - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ กัน้หอ้งส านักงานภายในกองคลัง

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๗  ชุด

๒๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จดัซื้อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - 2,600 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ หรือชนดิ LED  ขาวด า

ตามอ านาจหนา้ที่ (๑๘ หนา้/นาที)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๒๓ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จัดซื้อจอภาพแบบ LED - 8,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ หรือดีกว่า ขนาดไมน่้อยกว่า 21.5 นิ้ว

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  2  ตวั ตวัละ 4,000 บาท

ตัง้ไว้   8,000 บาท
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๒๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - 23,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 13,000 บทียูี

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  1 เคร่ือง

๒๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - 32,400 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 24,000 บทียูี

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  1 เคร่ือง

๒๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร(แบบไม้) - 5,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๑  ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่

๒๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้ผู้บริหาร - 7,500 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๑  ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่

๒๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเต็นทโ์ครงเหล็ก - 120,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ อาบสังกะส ีจ านวน  4 หลัง

ตามอ านาจหนา้ที่ หลังละ 30,000 บาท

ตัง้ไว้ 120,000  บาท
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๒๙ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อใหม้คีรุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ จัดซื้อไมคป์ระชุมหอ้งประชุม - 42,200 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ สภาอบต.หญา้ปลอ้ง

ตามอ านาจหนา้ที่  - ไมคป์ระชุม ส าหรับประธาน 

จ านวน ๑ ตวั ตัง้ไว้ ๓,๗๐๐ บาท

 - ไมคป์ระชมุ ส าหรับผู้เขา้ร่วมประชมุ 

จ านวน ๑๑ ตัว ตัง้ไว ้๓๘,๕๐๐

๓๐ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใหม้คีรุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิ - 165,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ชนดิเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่

ตามอ านาจหนา้ที่ ส าหรับตดิตัง้ภาพนอกอาคาร

แบบที ่๒ ส าหรับใชง้านรักษา

ความปลอดภยัและวิเคราะหภ์าพ

จ านวน  ๓ ตัว ตัวละ ๕๕,๐๐๐ บาท

ตัง้ไว้  ๑๖๕,๐๐๐ บาท

๓๑ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใหม้คีรุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้ออุปกรณ์บันทกึภาพ - 48,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ผ่านเครือขา่ย(Network

ตามอ านาจหนา้ที่ Video Recorder) แบบ ๘ ชอ่ง

จ านวน  ๒  ตัว

 ตัวละ  ๒๔,๐๐๐  บาท

ตัง้ไว้  ๔๘,๐๐๐ บาท
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๓๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพื่อใหม้คีรุภัณฑง์านบา้นงานครัว จัดซื้อเคร่ืองตัดหญา้ - 19,000 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๒  เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ เคร่ืองละ ๙,๕๐๐ บาท

ตัง้ไว้  ๑๙,๐๐๐ บาท

๓๓ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพื่อใหม้คีรุภัณฑง์านบา้นงานครัว  - จัดซื้อเคร่ืองท าน้ าเย็น - 7,000 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบใชข้วด

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  1 เคร่ือง

๓๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จดัซื้อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - 2,600 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ หรือชนดิ LED ขาวด า

ตามอ านาจหนา้ที่ (18 หนา้/นาที)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๓๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน - 3,200 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ โตะ๊คอมพวิเตอร์

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  ตัว

๓๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน - 4,800 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ โตะ๊ท างาน

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  ตัว
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๓๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชัน้วางแฟม้ ๒๐ ชอ่ง - 2,200 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๑ ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่

๓๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - 47,000 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบแยกสว่นชนดิตัง้พื้น 

ตามอ านาจหนา้ที่ หรือชนดิแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ)

ขนาด 36,000 บทียูี

(ราคารวมคา่ตดิตัง้)

จ านวน  ๑ เคร่ือง

๓๙ เคหะและชุมชน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองเจาะกระดาษ - 12,000 - - - กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ และเขา้เลม่มอืโยก

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑ เคร่ือง

๔๐ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 16,000 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ส าหรับส านักงาน

ตามอ านาจหนา้ที่ (จอขนาดไมน่อ้ยกว่า19 นิ้ว)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๔๑ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารเหล็ก - 7,800 7,800 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ บานเลือ่นกระจก

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๒  ตู ้

ราคาตูล้ะ ๓,๙๐๐ บาท
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๔๒ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชัน้หนังสอื - 3,900 1,300 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๔  ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่ ราคาตัวละ ๑,๓00 บาท

ตัง้ไว้ ๕,๒๐๐ บาท

๔๓ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน - 17,200 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  4  ตัว 

ตามอ านาจหนา้ที่ ราคาตัวละ 4,300 บาท

ตัง้ไว้  ๑๗,๒๐๐ บาท

๔๔ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้ส านักงาน 10,000 2,500 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๕  ตัว 

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัวละ 2,500 บาท

ตัง้ไว้  ๑๒,๕๐๐ บาท

๔๕ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้แถว(๔ ทีน่ัง่) - 15,000 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  ๒ ตัว ตัวละ ๗,๕๐๐ บาท 

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัง้ไว้  ๑๕,000 บาท

๔๖ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารศกึษา  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑก์ารศกึษา จัดซื้อชัน้วางรองเทา้ - 8,400 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๒  ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่ ราคาตัวละ ๔,๒๐๐ บาท

ตัง้ไว้  ๘,๔๐๐ บาท
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๔๗ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อทีว่างหนังสอืพมิพ์ - 2,600 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๑  ตัว

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัง้ไว้   ๒,๖๐๐ บาท

๔๘ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารศกึษา  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑก์ารศกึษา จัดซื้อโตะ๊เรียนส าหรับเด็ก - 88,000 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  16 ชุด 

ตามอ านาจหนา้ที่ ชุดละ 5,500บาท

ตัง้ไว้  88,000 บาท

๔๙ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารศกึษา  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑก์ารศกึษา จัดซื้อเคร่ืองเลน่สนาม - 87,000 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ กลางแจง้ จ านวน  ๓ ชุด 

ตามอ านาจหนา้ที่ ชุดละ ๒9,000บาท

ตัง้ไว้  87,000 บาท

๕๐ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ  เพื่อใหม้คีรุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ จัดซื้อชุดเคร่ืองเสยีง - 9,000 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ เคลือ่นที ่จ านวน ๑ เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัง้ไว้  ๙,๐๐๐ บาท

๕๑ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  เพื่อใหม้คีรุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศนแ์อลอดีี - 21,300 - - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ (LED TV)  แบบ Smart TV

ตามอ านาจหนา้ที่  จ านวน  ๑ เคร่ือง

ตัง้ไว้  2๑,3๐๐ บาท
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๕๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 22,000 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ส าหรับงานประมวลผล

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

๕๓ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จดัซื้อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - 7,900 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ หรือชนดิ LED ขาวด า ชนดิ

ตามอ านาจหนา้ที่ Network  แบบที ่๑ 

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๕๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟา้ - 10,000 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 800 VA (480watts)

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  4  เคร่ือง

(2500x4)

๕๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 21,000 - - - กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ โนต๊บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

๕๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างานผู้บริหาร - - 27,000 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 2000x850x760mm.

ตามอ านาจหนา้ที่ (กว้างxลกึxสูง)

จ านวน  ๑  ตัว
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๕๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชัน้วางแฟม้ 20 ชอ่ง - - 2,200 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 92(W)x31.1(D)x96.2(H)cm

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  ตัว

๕๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองพมิพ์ - - 8,000 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้ง

ตามอ านาจหนา้ที่ ถงึหมกึพมิพ์(Ink Tank Printer)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๕๙ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม - - 8,600 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ติดตัง้ถึงหมึกพมิพ(์Ink Tank Printer)

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน 2 เคร่ือง

 เคร่ืองละ 4,300บาท

๖๐ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 22,000 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ โนต๊บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง

๖๑ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ - - 2,100 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ (Smart Card Reader)

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๓  เคร่ือง เคร่ืองละ 700 บาท
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๖๒ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารเกษตร เพือ่ใหม้คีรุภัณฑก์ารเกษตร  -จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า - - 18,200 18,200 - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบหอยโขง่ เคร่ืองยนตเ์บนซนิ

ตามอ านาจหนา้ที่ สบูน้ าได ้1,000 ลติรตอ่นาท ีขนาด ๕ แรงมา้

จ านวน  2 เคร่ือง เคร่ืองละ 9,100 บาท

๖๓ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมปรับระดับ - - 6,900 - - ส านักงานปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ๒๒ นิ้ว จ านวน ๓ เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ เคร่ืองละ ๒,300 บาท

ตัง้ไว้  6,900 บาท

๖๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 30,000 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง 

ตัง้ไว้  30,000 บาท

๖๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชัน้วางแฟม้ 20 ชอ่ง - - 2,200 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 92(W)x31.1(D)x96.2(H)cm

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  ตัว

๖๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อตูเ้หล็ก - - 22,000 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู ้

ตามอ านาจหนา้ที่ ตูล้ะ 5,500 บาท

ตัง้ไว้  22,000บาท
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๖๗ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - - 94,000 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบแยกสว่นชนดิตัง้พื้น 

ตามอ านาจหนา้ที่ หรือชนดิแขวน(มรีะบบฟอกอากาศ)

ขนาด 36,000 บทียูี

จ านวน๒เคร่ือง เคร่ืองละ4,7000 บาท

(ราคารวมคา่ตดิตัง้)

ตัง้ไว้ 94,000 บาท

๖๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อพัดลมโคจร - - 4,500 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ 18 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ เคร่ืองละ 1,500 บาท(พร้อมคา่ตดิตัง้)

ตัง้ไว้  4,500 บาท

๖๙ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมปรับระดับ - - 4,600 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ๒๒ นิ้ว จ านวน ๒ เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ เคร่ืองละ ๒,300 บาท

ตัง้ไว้ 4,600 บาท

๗๐ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพื่อใหม้คีรุภัณฑง์านบา้นงานครัว  - จัดซื้อเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น - - 5,800 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  1 เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัง้ไว้  5,800 บาท
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๗๑ บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง เพื่อใหม้คีรุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  -จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซซี ี - - 48,500 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานจัดเกบ็รายได้ แบบเกยีร์อัตโนมตั ิจ านวน  ๑ คนั

๗๒ แผนงานเคหะและชุมชน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร - - 7,800 - - กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน 2 ตู ้ตูล้ะ 3,900 บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ ขนาดไมน่อ้ยว่า 

1187(W)x408(D)x878(H)mm.

ตัง้ไว้  7,800บาท

๗๓ แผนงานเคหะและชุมชน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้ส านักงาน - - 12,500 - - กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน 5 ตัว ตัวละ 2,500 บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ ขนาดไมน่อ้ยวา่ 56(W)x57(D)cm.

ตัง้ไว้  12,500บาท

๗๔ แผนงานเคหะและชุมชน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารเกษตร  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ  -จัดซื้อปั้มสบูน้ า จ านวน 3 ตวั - - 65,000 - - กองชา่ง

บริหารงานของ อบต.  -ปัม๊สูบน้ า ใชม้อเตอร์ไฟฟา้ 

ทอ่สง่เสน้ผ่าศูนย์กลาง 

ไมน่อ้ยกว่า 2 นิ้ว 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 3 แรงมา้ จ านวน 2 ตัว

ตัวละ 20,000บาท

ตัง้ไว้ 40,000 บาท

 -ปัม๊สูบน้ า ใชม้อเตอร์ไฟฟา้ 

ทอ่สง่เสน้ผ่าศูนย์กลาง 

ไมน่อ้ยกว่า 3 นิ้ว 

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 3 แรงมา้

 จ านวน 1 ตวั ตวัละ 25,000บาท

ตัง้ไว้ 25,000 บาท
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๗๕ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเกา้อี้ส านักงาน - - 2,500 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน 1 ตัว ตัวละ 2,500 บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ ขนาดไมน่อ้ยวา่ 56(W)x57(D)cm.

๗๖ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชั้นวางรองเทา้ จ านวน  ๒  ตัว - - 8,400 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ    ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 23x124x38 ซม.

ตามอ านาจหนา้ที่ ราคาตัวละ ๔,๒๐๐ บาท

ตัง้ไว้  ๘,๔๐๐ บาท

๗๗ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อโตะ๊คอมพวิเตอร์ - - 9,300 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 80(W)x60(D)x75(H) cm.

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  2  ตวั ตวัละ 4,650 บาท

ตัง้ไว้  9,3๐๐ บาท

๗๘ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน - - 4,300 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาดไมน่้อยกวา่107.5(W)x67(D)x75.3 (H)Cm. 

ตามอ านาจหนา้ที่ ม ี2 ลิ้นชัก จ านวน  ๑  ตัว

๗๙ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  เพื่อใหม้คีรุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศนแ์อลอดีี - - 18,700 18,700 - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ (LED TV) แบบ Smart TV 

ตามอ านาจหนา้ที่ (ขนาดจอภาพขัน้ต่ า 48 นิ้ว)

จ านวน ๑  เคร่ือง

ตัง้ไว้  ๑8,7๐๐ บาท

๘๐ การศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  -จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 17,000 17,000 - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ All in One ส าหรับงานส านักงาน

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  ๑  เคร่ือง เคร่ืองละ ๑7,0๐๐ บาท

18
3

บัญชคีครุภัณฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 256๕)

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัศรีสะกษ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓ 



เปา้หมาย หนว่ยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 256๕(บาท) รับผิดชอบหลัก

๘๑ การศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ - - 17,200 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ พร้อมตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์

ตามอ านาจหนา้ที่ (Ink Tank Preinter)

จ านวน  ๔  เคร่ือง เคร่ืองละ 4,300 บาท

ตัง้ไว้  ๑7,2๐๐ บาท

๘๒ การศกึษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑค์อมพวิเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟา้ - - 10,000 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ ขนาด 800 VA 

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  4  เคร่ือง เคร่ืองละ ๒,๕๐๐ บาท

ตัง้ไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท

๘๓ การศกึษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อชัน้วางรองเทา้ - - 8,400 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๒  ตัวราคาตัวละ ๔,๒๐๐ บาท

ตามอ านาจหนา้ที่ ตัง้ไว้  ๘,๔๐๐ บาท

๘๔ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพือ่ใหม้คีรุภัณฑส์ านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - - 29,900 - - กองการศกึษาฯ

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ แบบแยกสว่นแบบตดิผนัง

ตามอ านาจหนา้ที่ (ระบบ inverter)

ขนาดไมต่่ ากว่า 18,000 บทียูี

จ านวน  2 เคร่ือง

 เคร่ืองละ 14,950 บาท

ตัง้ไว้  29,900 บาท
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๘๕ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อใหม้คีรุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ จัดซื้อเคร่ืองควบคุมและ - 5,500 - - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จา่ยไฟไมคป์ระชุม

ตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน ๑  เคร่ือง

๘๖ บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพื่อใหม้คีรุภัณฑง์านบา้นงานครัว  - จัดซื้อตูท้ าน้ าเย็น - 4,750 - - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิตังิานบริหารกจิการ จ านวน  1 เคร่ือง

ตามอ านาจหนา้ที่

1,487,350 2,001,350 1,626,700 2,153,900 900,000
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ส่วนท่ี  4 
การติดตามและประเมนิผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   
 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2542  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น จะต้องด าเนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256  ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น  ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน   อันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  จะต้องมีการติดตามและติดตามประเมินผลและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



      18๗ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
หมายเหตุ  :  คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   18๘ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  



                                                                                                                                             189 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.8  แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลา่ว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล
ละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป    
                 เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
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4.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมี
การติดตามประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562   เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์การพัฒนา  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผลการน า แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าท่ีทีไ่ด้ก าหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
 โครงการที่ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  
คือ การน าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์      
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 1) วิเคราะห์แผนงาน  งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend  หรือ 
หลักการบรูณา การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

10  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา  

 

5.1 ความชัดเจนของช่ือ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์สอดคลอ้งกับ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) มี
ความ ชัด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) มี
ความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุม่เป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสรา้งการ เติบโตบนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการน าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคม
สูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ ์ไปสู่สนิค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคดิ สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกัน
ได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที ่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไมต่่ ากว่ารอ้ยละห้าของการน าไปตั้ง งบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัตญิัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจา่ยพัฒนาที่
ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เชน่ การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รบั (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้(3) ระบุสิ่งท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได ้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตมและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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(1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)    

  - โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง 
อบต.หญ้าปล้อง 

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนาด้านการ
เสรมิสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

          

๒. การเสรมิสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากท่ีถึง
ตนเองได้และแข่งขันได ้

          

๓. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

          

๔. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

          

๕. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารและ
การพัมนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

          

๖. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

          

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ 

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ 

    คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ      
3 จากเงินสะสม      
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

-ข้อบัญญัติ  =......................+ 
-เงินสะสม   =...................... 
 

     

5 สามารถด าเนินการได้ 
-ข้อบัญญัติ  =......................+ 
-เงินสะสม   =...................... 
 

     

       
 
 

(๑.๒)  เชิงคุณภาพ  (Quality)   
 การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 แบบประเมินแผน  แบบที่  1  ประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. 
 แบบติดตามแผน  แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ อปท. 
 แบบประเมินผลแผน        แบบที่   3  แบ่งออกเป็น  3  แบบดังนี้ 
 

  -แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  -แบบที่  3/2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม 
  -แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน สง่เสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
  1. ปัญหาสาธารภัยต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วัตภัย น้ าท่วม 
อัคคีภัย ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแนวทางแก้ไข คือ 
พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสามารถด าเนินการได้
ทันท่วงที 
  2. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน 
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ  โรคพิษสุนัขบ้า 
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด การ
ท าลาย การรักษา  
  3. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีรายได้น้อยมีหนี้สินเยอะ ไม่
เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการ
ประกอบอาชีพ       ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการ
สาธารณะ การจัดตั้งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ให้กับนักเรียน 
  4. ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่ แนวทางการแก้ไข  เพ่ือเป็นการป้องกัน และรณรงค์ป้องกัน 
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  
  5. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจาก ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการ
คมนาคม การสัญจรยังไม่สะดวก รวมทั้งทางการขนย้ายการเกษตรกรรมก็ยังต้องได้รับการพัฒนายังเป็นถนนดิน 
ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ช่วงฤดูฝน เป็นหลุมเป็นบ่อ  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา  จัดท า
แผนงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหิน
คลุก ในส่วนที่ช ารุดให้มีสภาพใช้งานได้ และมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเส้นทางส าคัญ พร้อมทั้ง
พิจารณาเสนอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
 4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการพัฒนา 
                    1.1 ข้อสังเกต จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบลหญ้าปล้อง จะเห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลหญ้าปล้อง ที่จะต้องด าเนินการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหามีอยู่มาก เนื่องจากองค์การบริหารต าบลหญ้าปล้อง ได้
ลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามปัญหาจากประชาชนอย่างสม่ าเสมอ และด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
                    1.2 ข้อเสนอแนะ จากการสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังต่างๆ ดังนี้ปัญหา
ต่างๆ  ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ได้น ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ          โดยประชาคม
ท้องถิ่น     ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ   และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
                   1.3 ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้หลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินในเกณฑ์ที่ดีประชาชนมีความพ่ึงพอใจ
แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ซึ่งเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องก็สามารถ
แก้ปัญหาได้ดีโดยตลอดจากผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
 

      



 
 
 
 

                  ภาคผนวก 
 
๑. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
๒. ส าเนาบันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕62  

 


