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ค าน า 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเดา จึงได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา ดังนี้   

  
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
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รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 ถึง 2   

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

      
 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะเดา จึงได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา ดังนี้ 
  
 ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.สะเดา  
    "" เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"" 
 
 ข. พันธกิจ ของอบต.สะเดา  
1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ โดยส่งเสริมการผลิต การกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน  
2. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความรักสามัคคี และสืบทอดการด ารงชีวิตความเป็นไทย   
3. ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยใช้หลักการประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  
4. สนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพด าเนินการในงานด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
5. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยว  
6. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  
7. ส่งเสริมการให้บริการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยประชาชน การป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาสุขภาวะที่ดีของ
ชุมชน  
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  
9. ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
10. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน แหล่งน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบระบาย
น้ าเสียชุมชน  
11. สนับสนุนปฏิบัติการรวมพลังไทย การแก้ไขปัญหายาเสพติด  
12. พัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร เพ่ือสนับสนุนชุมชนเกษตรกร และเกษตรอินทรีย์  
13. ส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรม และสมานฉันท์ของคนในชุมชน 
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 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สะเดาได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและสุขภาพอานามัยประชาชน 
     ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ และสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริประชาธิปไตยและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ง. การวางแผน 
               อบต.สะเดา ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี 
ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป 
             อบต.สะเดา ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการ
ตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์
ดา้นระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

98 81,089,500.00 115 80,750,501.00 167 90,196,500.00 184 93,650,274.00 174 91,784,493.00 

ยทุธศาสตร์
ดา้นคุณภาชีวิต
และสุขภาพอา
นามยั
ประชาชน 

56 12,415,000.00 59 13,432,518.00 61 10,920,380.00 61 10,920,380.00 61 10,920,380.00 

ยทุธศาสตร์
ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬา
และการ
ท่องเท่ียว 

25 10,570,000.00 28 10,635,000.00 29 10,330,000.00 29 10,330,000.00 29 10,330,000.00 

ยทุธศาสตร์
ดา้นเศรษฐกิจ
ชุมชน เกษตร
อินทรีย ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

17 1,510,000.00 17 1,510,000.00 18 610,000.00 20 660,000.00 20 660,000.00 

ยทุธศาสตร์
ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตย
และการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

26 3,910,000.00 28 3,940,000.00 30 3,320,000.00 30 3,320,000.00 30 3,320,000.00 

รวม 222 109,494,500.00 247 110,268,019.00 305 115,376,880.00 324 118,880,654.00 314 117,014,873.00 
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    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผูบ้ริหารอบต.สะเดา ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ 
จ านวน 51 โครงการ งบประมาณ 9,348,486 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์ดา้นระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 1,185,414.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพอานามยัประชาชน 24 6,105,187.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา วฒันธรรมประเพณี กีฬาและการท่องเท่ียว 9 1,766,135.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจชุมชน เกษตรอินทรีย ์และส่ิงแวดลอ้ม 2 20,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริประชาธิปไตยและการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 11 271,750.00 

รวม 51 9,348,486.00 
 

     

รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.สะเดา มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 

ยทุธศาสตร์ดา้นระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้น
บุญช่วย หมู่ท่ี 3 (ขา้งบา้น 
นายชอบ แกว้กลา้ ถึง ขา้ง
บา้นนายเปร้ียว สายยศ) 

63,334.00 

ส านกั/กองช่าง, ส านกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือพฒันาถนนให้มีการสญัจรท่ี
สะดวกปลอดภยัยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
จ านวน 1 เส้น รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 45.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 ไม่ลงหินคลุกไหล่ทาง 
ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
สะเดาก าหนด 

2. 

ยทุธศาสตร์ดา้นระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้น
บุญช่วย หมู่ท่ี 3 (จาก
ถนนลาดยางสายบา้น
ไพบูลย-์บา้นสะเดา ถึง 
ท่ีดินนางวรรณา ระวงัดี) 

93,975.00 

ส านกั/กองช่าง, ส านกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือพฒันาถนนให้มีการสญัจรท่ี
สะดวกปลอดภยัยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
จ านวน 1 เส้น รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 67.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่ลงหินคลุกไหล่
ทาง ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดาก าหนด 

3. 

ยทุธศาสตร์ดา้นระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้น
บุญช่วย หมู่ท่ี 3 (ท่ีดิน
นายปล้ืน เพชรเลิศ ถึง 
ท่ีดินนางบุญเรือง การ
รัมย)์ 

102,577.00 

ส านกั/กองช่าง, ส านกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือพฒันาถนนให้มีการสญัจรท่ี
สะดวกปลอดภยัยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
จ านวน 1 เส้น รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 73.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่ลงหินคลุกไหล่
ทาง ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสะเดาก าหนด 

4. 

ยทุธศาสตร์ดา้นระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้น
เสมด็ หมู่ท่ี 8 (ท่ีดินนาย
มานพ กิรัมย ์ถึง หนา้บา้น
นางลอย กงรัมย)์ 

450,498.00 

ส านกั/กองช่าง, ส านกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือพฒันาถนนให้มีการสญัจรท่ี
สะดวกปลอดภยัยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
จ านวน 1 เส้น ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
224.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร ไม่ลงหินคลุกไหล่ทาง ตาม



 

 

 

แบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
สะเดาก าหนด 

5. 

ยทุธศาสตร์ดา้นระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างห้องน ้า
เพ่ือบริการประชาชน บา้น
โคกโพธ์ิ หมู่ท่ี 6 (ณ ท่ีท า
การองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสะเดา) 

475,030.00 

ส านกั/กองช่าง, ส านกั
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือส าหรับบริการประชาชนมา
ติดต่อราชการ และส าหรับ
พนกังานส่วนต าบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ห้องน ้าเพ่ือบริการประชาชน บา้น
โคกโพธ์ิ หมู่ท่ี 6 (ณ ท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา) 
จ านวน 1 หลงั 

6. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก และก าจดั
ยงุลายพาหะน าโรค 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

ก าจดัยงุลายและแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ยงุลาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตามโครงการจดัซ้ือ
อุปกรณ์และเคมีก าจดัยงุลาย 
ทรายอะเบทและ รณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ 

7. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็
พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์อคัรราช
กุมารี 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนขับา้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฉีดวคัซีนป้องกนัและ
ควบคมโรคพิษสุนขับา้ 

8. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 3บา้น
บุญช่วย 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 3 

บา้นบุญช่วย 

9. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 6บา้น
โคกโพธ์ิ 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 6 

บา้นโคกโพธ์ิ 

10

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 8บา้น
เสมด็ 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 8 

บา้นเสมด็ 

11

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 11บา้น
ละลมเวียน 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 
11บา้นละลมเวียน 

12

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 13บา้น
บุญช่วย 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 
13 บา้นบุญช่วย 

13

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ การท้ิง การคดัแยก
ขยะและการก าจดัขยะ
อยา่งถูกวิธี 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการลด
ปริมาณขยะ วิธีการคดัแยก การน า
กลบัมาใชใ้หม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงคแ์ละ
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การท้ิง 
การคดัแยกขยะและการก าจดัขยะ
อยา่งถูกวิธี 

14

. 
ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา โครงการผูสู้งวยั ใส่ใจ 10,000.00 ส านกัปลดั อบจ., ส านกั เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายมีุความรู้ ใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการผูสู้งวยั ใส่ใจ



 

 

 

ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

สุขภาพ ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

การดูแลสุภาพ สุขภาพ 

15

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการ สานสมัพนัธ์ 
สายใยรักผูพิ้การ 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ผูพิ้การไดรั้บการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยญาติหรือผูดู้แล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ สานสมัพนัธ์ 
สายใยรักผูพิ้การ 

16

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการป้องกนัและ
แกปั้ญหาการตั้งครรภก่์อน
วยัอนัสมควร 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือป้องกนัและแกปั้ญหาการ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัสมควร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกนัและ
แกปั้ญหาการตั้งครรภก่์อนวยัอนั
สมควร 

17

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด อ. พลบัพลาชยั 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ. 
พลบัพลาชยั 

18

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมสาน
ตะกร้าจากเส้นพลาสติก 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
ใชจ่้ายในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพท าสานตะกร้าจากเส้น
พลาสติก 

19

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

สมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพต าบล
สะเดา 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัต าบล 

สมทบกองทุน หลกัฯ 

20

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 

92,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

21

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

3,712,800.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

ให้ความช่วยเหลือเงินสวสัดิการ
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

ให้ความช่วยเหลือเงินสวสัดิการเบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอาย ุ

22

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคน
พิการ 

1,132,800.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

ให้ความช่วยเหลือเงินสวสัดิการ
เบ้ียยงัชีพคนพิการ 

สวสัดิการเบ้ียยงัชีพคนพิการ 

23

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วย
เอดส์ 

78,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

ให้ความช่วยเหลือเงินสวสัดิการ
เบ้ียยงัชีพป่วยเอดส์ 

สวสัดิการเบ้ียยงัชีพป่วยเอดส์ 

24

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (กบท.) 

264,587.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

25

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินส ารองจ่าย 50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณภยัเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากรณีฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณภยัเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน 

26

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินช่วยพิเศษ 5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือพนกังานและลูกจา้งท่ี
ประสบอบุติัเหตุขณะปฏิบติังาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากรณีพนกังานและ
ลูกจา้งท่ีประสบอุบติัเหตุขณะ
ปฏิบติังาน 

27

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือสมทบกองทุนเงินทดแทน 

28

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเงินสมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน 

29

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภา
ชีวิตและสุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จงัหวดับรีุรัมย ์

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสนบัสนุนโครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจงัหวดับุรีรัมย ์

อุดหนุนส านกังาน เหล่ากาชาด จ.
บุรีรัมย ์

30

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรมประเพณี กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการจดักิจกรรมวนั
เดก็แห่งชาติ 

10,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือกระตุน้ให้เดก็ตระหนกัถึง
บทบาทอนัส าคญัของตนใน
ประเทศโดยปลกูฝัง ให้เดก็มีส่วน
ร่วมในสงัคม 

สนบัสนุนการจดักิจกรรมวนัเดก็ทกุ
โรงเรียน ในเขต อบต.สะเดา 



 

 

 

31

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรมประเพณี กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

465,135.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายระบบ
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายระบบการบริหารการศึกษา 

32

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรมประเพณี กีฬา
และการท่องเท่ียว 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั 
เดก็ประถมโรงเรียนบา้น
โคกโพธ์ิ 

252,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

อุดหนุนกลางวนั เดก็ปฐมวยั
โรงเรียนบา้นโคกโพธ์ิ 

อุดหนุนกลางวนั เดก็ประถมโรงเรียน
บา้นโคกโพธ์ิ 

33

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรมประเพณี กีฬา
และการท่องเท่ียว 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั 
เดก็ประถมโรงเรียนบา้น
บุญช่วย 

819,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

อุดหนุนกลางวนั เดก็ประถม
โรงเรียนบา้นบุญช่วย 

อุดหนุนกลางวนั เดก็ประถมโรงเรียน
บา้นบา้นบุญช่วย 

34

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรมประเพณี กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการ ส่งเสริมประเพณี
เขา้พรรษา 

10,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

ส่งเสริมประเพณี พิธีกรรมตาม
หลกัศาสนา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการ ส่งเสริม
ประเพณีเขา้พรรษา 

35

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรมประเพณี กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการ แข่งขนักีฬา
อ าเภอพลบัพลาชยั 

50,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

สนบัสนุนให้ประชาชนไดอ้อก
ก าลงักายและเล่นกีฬา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ แข่งขนักีฬา
อ าเภอพลบัพลาชยั 

36

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรมประเพณี กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการแข่งขนักีฬา
ชุมชน นกัเรียนและ
เยาวชนตา้นยาเสพติด 

150,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

สนบัสนุนกิจกรรมแข่งขนักีฬาของ
ชุมชน 

สนบัสนุนกิจกรรมแข่งขนักีฬาเพ่ือให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 

37

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรมประเพณี กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการ สนบัสนุน
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 

10,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

ส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดั
บุรีรัมย ์

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจงัหวดั
บุรีรัมย ์

38

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรมประเพณี กีฬา
และการท่องเท่ียว 

โครงการเขา้ร่วมจดังาน
สืบสานประเพณี 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน
พลบัพลาชยั อ าเภอ
พลบัพลาชยั 

0.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือสืบสานวฒันธรรมและ
ประเพณีโบราณอนัดีงานให้คง
สืบไป และสืบทอดต่อไปของ
อ าเภอพลบัพลาชยั 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเขา้ร่วมจดั
งานสืบสานประเพณี วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินพลบัพลาชยั อ  าเภอพลบัพลา
ชยั 

39

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
ชุมชน เกษตรอินทรีย ์
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์นัธุกรรม
พืช 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช 

40

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
ชุมชน เกษตรอินทรีย ์
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 
(รัชกาลท่ี 10) 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปลกูป่าเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรราธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 
(รัชกาลท่ี 10) 

41

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบติังาน 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและ
วิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบติังาน 

42

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ 
อบต.สะเดาพนกังานส่วน
ต าบลและพนกังานจา้ง
ทัว่ไป 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.สะเดา
พนกังานส่วนต าบลและพนกังาน
จา้ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาฯ อบต.สะเดาพนกังาน
ส่วนต าบลและพนกังานจา้ง 

43

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการจดัเวทีประชุม
ประชาคมหมู่บา้น 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือจดัเวทีประชาคมทบทวนการ
จดัท าแผนพฒันา อบต.สะเดา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจดัเวที
ประชาคมหมู่บา้น 

44

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการจดัเวทีประชุม
ประชาคมต าบล 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือจดัเวทีประชาคมทบทวนการ
จดัท าแผนพฒันา อบต.สะเดา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจดัเวที
ประชาคมหมู่บา้น และต าบล 



 

 

 

45

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

ค่าใชจ่้ายส าหรับการ
เลือกตั้ง อปท. 

166,750.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง
ทัว่ไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายก/ส.
อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ จดัการ
เลือกตั้ง ส อบต. และนายก อบต. 

46

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการ จดัท าแผนท่ีภาษี 
การจดัเกบ็ภาษี และระบบ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

พฒันาระบบการจดัเก็บภาษีและ
รายได ้ของ อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ จดัท าแผนท่ี
ภาษี การจดัเก็บภาษี และระบบ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

47

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการศูนยป์ฏิบติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอพลบัพลาชยั. 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือรวบรวมขอ้มูลปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชนในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนเทศบาลต าบลพลบัพลาชยั 

48

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการจดังานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธีต่าง อ.
พลบัพลาชยั จ.บุรีรัมย ์

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือจดังานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธีต่าง อ.พลบัพลาชยั จ.บุรีรัมย ์

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พลบัพลา
ชยั จ.บุรีรัมย ์

49

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจดัตั้งศูนยล์ด
อุบติัเหตุทางทอ้งถนนช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ 

50

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจดัตั้งศูนยล์ด
อุบติัเหตุทางทอ้งถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

51

. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั
ประจ าองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสะเดา 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

-เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและความ
เขม็แขง็ให้แก่ อบต. สะเดา ให้มี
บุคลากรท่ีสามารถช่วยเหลือเจา้
พนกังานในการบรรเทาสาธารณภยั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ - เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ดา้นการจดัการสา
ธารณภยัเบ้ืองตน้ 

จ านวน 50 คน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.สะเดา มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ี
ผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ จ านวนเงิน 7,298,072 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 14 
โครงการ จ านวนเงิน 3,779,311 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์ดา้นระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพอานามยัประชาชน 8 2,692,083.00 8 2,692,083.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา วฒันธรรมประเพณี กีฬาและการท่องเท่ียว 4 925,900.00 4 925,900.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจชุมชน เกษตรอินทรีย ์และส่ิงแวดลอ้ม 
    

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริประชาธิปไตยและการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 2 161,328.30 2 161,328.30 

รวม 14 3,779,311.30 14 3,779,311.30 

    

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.สะเดา ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพ
อานามยัประชาชน 

เงินสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบั
ต าบล 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

2. 
ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพ
อานามยัประชาชน 

เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 

92,000.00 25,656.00 25,656.00 66,344.00 

3. 
ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพ
อานามยัประชาชน 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 3,712,800.00 1,805,400.00 1,805,400.00 1,907,400.00 

4. 
ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพ
อานามยัประชาชน 

เบ้ียยงัชีพความพิการ 1,132,800.00 445,600.00 445,600.00 687,200.00 

5. 
ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพ
อานามยัประชาชน 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 78,000.00 30,000.00 30,000.00 48,000.00 

6. 
ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพ
อานามยัประชาชน 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) 

264,587.00 264,587.00 264,587.00 0.00 

7. 
ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพ
อานามยัประชาชน 

เงินส ารองจ่าย 50,000.00 17,200.00 17,200.00 32,800.00 

8. 
ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพ
อานามยัประชาชน 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

5,000.00 3,640.00 3,640.00 1,360.00 

9. 
ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและการทอ่งเท่ียว 

โครงการสนบัค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา 

465,135.00 250,850.00 250,850.00 214,285.00 

10. 
ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและการทอ่งเท่ียว 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นโคก
โพธ์ิ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินโครงการ
อาหารกลางวนัส าหรับ
นกัเรียน 

252,000.00 122,850.00 122,850.00 129,150.00 

11. 
ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและการทอ่งเท่ียว 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นบุญ
ช่วย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินโครงการ
อาหารกลางวนัส าหรับ
นกัเรียน 

819,000.00 403,200.00 403,200.00 415,800.00 

12. 
ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและการทอ่งเท่ียว 

โครงการแข่งขนักีฬา
ชุมชนนกัเรียนและเยาวชน
ตา้นยาเสพติด 

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

13. 
ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริประชาธิปไตย
และการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 166,750.00 151,808.30 151,808.30 14,941.70 

14. 
ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริประชาธิปไตย
และการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

10,000.00 9,520.00 9,520.00 480.00 

 

 

 



 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.สะเดา พลบัพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบประมาณ 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์ดา้นระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

174 91,784,493.00 5 1,185,414.00 
    

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยัประชาชน 

61 10,920,380.00 24 6,105,187.00 8 2,692,083.00 8 2,692,083.00 

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรมประเพณี กีฬาและการ
ท่องเท่ียว 

29 10,330,000.00 9 1,766,135.00 4 925,900.00 4 925,900.00 

4.ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจชุมชน 
เกษตรอินทรีย ์และส่ิงแวดลอ้ม 

20 660,000.00 2 20,000.00 
    

5.ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

30 3,320,000.00 11 271,750.00 2 161,328.30 2 161,328.30 

รวม 314 117,014,873.00 51 9,348,486.00 14 3,779,311.30 14 3,779,311.30 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึง เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5) 

 
   โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการด าเนินงาน  จ านวน    51  โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ  100 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ       จ านวน    37  โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ  72.55 
   สามารถด าเนินการได้         จ านวน    14  โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ  27.45 


