
 

      
      

     รายงานผลการด าเนนิงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖4) 
 
 

     ของ 
 
 

      องค์การบรหิารส่วนต าบลสะเดา 
      อ าเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา จึงได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4) การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา ดังนี้   

  
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
เมษายน  2564 
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ส่วนที่   1 

ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
 

  

 

          
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  อ าเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์ดา้นระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 184 93,650,274.00 16 2,012,000.00 7 1,638,500.00 5 1,105,500.00 

2.ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพอานามยัประชาชน 61 10,920,380.00 24 5,808,025.00 11 4,944,888.50 11 4,944,888.50 

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา วฒันธรรมประเพณี กีฬาและการท่องเท่ียว 29 10,330,000.00 10 1,759,820.00 4 1,575,880.00 4 1,575,880.00 

4.ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจชุมชน เกษตรอินทรีย ์และส่ิงแวดลอ้ม 20 660,000.00 2 50,000.00 - 
 

- 
 

5.ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริประชาธิปไตยและการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 30 3,320,000.00 7 20,000.00 1 9,480.00 1 9,480.00 

รวม 324 118,880,654.00 59 9,649,845.00 23 8,168,748.50 21 7,635,748.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)   

http://www.dla.go.th/
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
จากจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  อ าเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ ชื่อโครงการก่อสร้าง 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 3 (เส้นท่ี 1.จากท่ีดินนายสุภาพ โกย

รัมย ์ถึง ท่ีนานายบวั ประพนัทอง เส้นท่ี 2.จากท่ีนานายสุภาพ โกยรัมย ์ถึง ท่ีนานางอ านวย หลอด
ทอง) 

162,368.00 162,000.00 368.00 

2 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 3 (ท่ีนานายเมือง กลา้หาญ ถึง ท่ีนานาย
ชอบ แกว้กลา้) 

79,233.00 79,000.00 233.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บา้นโคกโพธ์ิ หมู่ท่ี 6 (จากท่ีสวน ร.ต.อ. ปาจิม จนัเติบ 
ถึง สวนยางนางดวงนภา จนัทร์ประโคน หรือตรงศาลตายาย) 

56,188.00 0.00 0.00 

4 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บา้นเสมด็ หมู่ท่ี 8 (จากบา้นนายส าเภา ทะนวนรัมย ์ถึง 
สวนออ้ยนายส าเภา ทะนวนรัมย)์ 

24,479.00 24,400.00 79.00 

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บา้นเสมด็ หมู่ท่ี 8 (จากหนา้บา้นนางส ารวย การรัมย ์ถึง คลอง
ดา้นทิศใต ้หรือตรงท าเลเล้ียงสตัวห์นองไผ)่ 

171,144.00 171,000.00 144.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นละลมเวียน หมู่ท่ี 11(ส้ินสุดถนนคอนกรีตจากท่ีสวน
นายป่ิน เชิดชาย ถึง ท่ีดินนางวรรณา เอ่ียมซ้ิว) 

430,767.00 430,000.00 767.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 13 (จากขา้งบา้นนางนวล ขะชีฟ้า ถึง 
หนา้บา้นนางสาวนอ้ย รอบแควน้) 

46,531.00 46,000.00 531.00 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 13 (ท่ีดินนางสาวธนกร ทะนวนรัมย ์
ถึง ท่ีดินนางสาวเมธากาญจน์ การรัมย)์ 

104,064.00 104,000.00 64.00 

 รวมทั้งส้ิน 1,074,774.00 1,072,400.00 2,186.00 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
จากเงินหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  อ าเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดบัที ่ ประเภทโครงการ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลอื 
(บาท) 

1 โครงการพฒันา
คุณภาพการศึกษาดว้ย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV #1 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ บา้น
โคกโพธ์ิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
อ าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

30,700.00 29,900.00 800.00 

  รวมทั้งส้ิน 30,700.00 29,900.00 800.00 
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 ผลการด าเนินงาน   

      อบต.สะเดา ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
 ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (สิ้นสุดถนนคอนกรีตจากที่นายแอ๊ด สร้อย
 สุวรรณ ถึง ข้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา)     
  2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 
 (จากบ้านนางประเสิญ กิรัมย์ ถึง นายสายเรียบ เกือบรัมย์)    
  3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 
 (จากที่ดินนางเย็น วิชัยรัมย์ ถึง ที่ดินนางเจน แจ่มใส) 
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากหน้าบ้านนายสมบาน ขอสุข ถึง หน้า
 บ้านนายอึก อะโรคา) 
  5. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208 ประโคน
 ชัย-กระสัง กม.ที่ 13 ถึง ที่นานางทวด บุญบรรจง) 
  6. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและก าจัดยุงลายพาหะน าโรค     
  7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ     
  8. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล     
  9. เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 
  10. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     
  11. เบี้ยยังชีพความพิการ 
  12. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     
  13. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   
  14. เงินส ารองจ่าย   
  15. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
  16. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์   
  17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   
  18. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน     
  19. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุญช่วย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน
  20. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนนักเรียนและเยาวชนต้านยาเสพติด    
  21. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่     
 
 ผลการด าเนินงาน 
 โครงการจากจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  1. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (เส้นที่ 1.จากที่ดินนายสุภาพ โกยรัมย์ ถึง ที่
 นานายบัว ประพันทอง เส้นที่ 2.จากที่นานายสุภาพ โกยรัมย์ ถึง ที่นานางอ านวย หลอดทอง) 
  2. โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่  3 (ที่นานายเมือง กล้าหาญ ถึง ที่นานายชอบ แก้ว
 กล้า) 
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  3. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายส าเภา ทะนวนรัมย์ ถึง สวนอ้อย
 นายส าเภา ทะนวนรัมย์) 
  4. โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากหน้าบ้านนางส ารวย การรัมย์ ถึง คลองด้านทิศใต้ 
 หรือตรงท าเลเลี้ยงสัตว์หนองไผ่) 
  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11(สิ้นสุดถนนคอนกรีตจากที่สวนนายปิ่น 
 เชิดชาย ถึง ที่ดินนางวรรณา เอ่ียมซิ้ว) 
  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากข้างบ้านนางนวล ขะชีฟ้า ถึง หน้าบ้าน
 นางสาวน้อย รอบแคว้น) 
  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (ที่ดินนางสาวธนกร ทะนวนรัมย์ ถึง ที่ดิน
 นางสาวเมธากาญจน์ การรัมย์) 
 ผลการด าเนินงาน 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV #1 
   
 สรุปรวมผลการด าเนินงาน  29  โครงการ 
 

สรุประดับความส าเร็จในภาพรวม   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

   จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        324      โครงการ 
   จ านวนโครงการที่ได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติ           59      โครงการ     คิดเป็นร้อยละ 18.20 
   จ านวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณข้อบัญญัติ   21     โครงการ     คิดเป็นร้อยละ 6.48 
   จ านวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินสะสม              7     โครงการ     คิดเป็นร้อยละ 2.16 
   จ านวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      1      โครงการ คิดเป็นร้อยละ    2.46 
   จ านวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น        29     โครงการ     คิดเป็นร้อยละ 8.95 

      
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาสามารถด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖4 ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 เทียบกับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ดังนี้ 

 
 (1)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  

  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน  305  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้       จ านวน    46  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  14.42 
 

(2)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน  324  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้       จ านวน    29  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  8.95 
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ส่วนที่   2 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.สะเดา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 
9,649,845 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์ดา้นระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 2,012,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพอานามยัประชาชน 24 5,808,025.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา วฒันธรรมประเพณี กีฬาและการท่องเท่ียว 10 1,759,820.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจชุมชน เกษตรอินทรีย ์และส่ิงแวดลอ้ม 2 50,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริประชาธิปไตยและการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 7 20,000.00 

รวม 59 9,649,845.00 

 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สะเดา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโคกโพธ์ิ หมู่ท่ี 6 (จากที่นาย
แอ๊ด สร้อยสุวรรณ ถึง ขา้งท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา) 

494,000.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 212.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกวา้งเฉล่ีย 0.30 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดาก าหนดต าบล
สะเดาก าหนด 

2. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 

เมตรพร้อมบ่อพกัและวางท่อระบายน ้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.80 

เมตร บา้นโคกโพธ์ิ หมู่ท่ี 6 (ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางไปท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา (หนา้
บา้นนายลุน คิดถูก) ถึง หนา้โรงเรียน
บา้นโคกโพธ์ิ) 

372,000.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม
และช่วยการระบายน ้ า
สะดวกมากข้ึน 

ขดุวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 

เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ และก่อสร้างบ่อพกัคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทุกระยะ 12.00 เมตร (รวม 16 บ่อ) ขนาด
กวา้ง 1.00 x 1.25 เมตร พร้อมฝาปิดแบบ 2 ฝา 
ระยะทางยาวประมาณ 184.00 เมตร ความลึกตามระดบั
ส ารวจขนาด และวางท่อขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมยา
แนวรอยต่อท่อ จ านวน 2 จุด ตามแบบท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสะเดาก าหนด 
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3. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตวั U พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเสม็ด หมู่ท่ี 8 

(จากบา้นนางประเสิญ กิรัมย ์ถึง นาย
สายเรียบ เกือบรัมย)์ 

320,000.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม
และช่วยการระบายน ้ า
สะดวกมากข้ึน 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวั U ขนาด
กวา้ง 0.40 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 175.00 เมตร 
ความหนาตามระดบัส ารวจ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดาก าหนด 

4. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตวั U พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเสม็ด หมู่ท่ี 8 

(จากที่ดินนางเยน็ วชิยัรัมย ์ถึง ที่ดินนาง
เจน แจ่มใส) 

97,000.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม
และช่วยการระบายน ้ า
สะดวกมากข้ึน 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวั U ขนาด
กวา้ง 0.40 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 59.00 เมตร 
ความหนาตามระดบัส ารวจ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ตามแบบท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสะเดาก าหนด 

5. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตวั U พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 
13 (จากขา้งบา้นนายสมพร เจริญรัมย ์
ถึง หนา้บา้นนางอยู ่ทะนวนรัมย)์ 

101,000.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม
และช่วยการระบายน ้ า
สะดวกมากข้ึน 

ก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวั U ขนาด
กวา้ง 0.40 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 67.00 เมตร 
ความหนาตามระดบัส ารวจ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดาก าหนด 

6. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 13 (จากหนา้
บา้นนายสมบาน ขอสุข ถึง หนา้บา้นนาย
อึก อะโรคา) 

51,000.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 

กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 39.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร โดยมีพื้นท่ีคอนกรีต ตามแบบท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสะเดาก าหนด 

7. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน
คลุก บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 3 (ทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 2208 ประโคนชัย-
กระสัง กม.ท่ี 13 ถึง ที่นานางทวด บุญ
บรรจง) 

146,000.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 

ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
950.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่นอ้ย หนาโดยเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือตามแบบท่ี อบต. สะเดาก าหนด 

8. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคารท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา บา้น
โคกโพธ์ิ หมู่ท่ี 6 

431,000.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงอาคารท่ีท า
การองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสะเดา 

ปรับปรุงอาคารท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
จ านวน 1 หลงั ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา
ก าหนด 

9. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 3 (เส้นท่ี 1.

จากที่ดินนายสุภาพ โกยรัมย ์ถึง ที่นานาย
บวั ประพนัทอง เส้นท่ี 2.จากที่นานาย
สุภาพ โกยรัมย ์ถึง ที่นานางอ านวย 
หลอดทอง) 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จ านวน 2 เส้น 
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี เส้นท่ี 1. ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร และลงหินคลุก 
กวา้ง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร ตาราง
เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.10วางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 5 ท่อน เส้นท่ี 2. ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 265.00 เมตร และลงหินคลุก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 265.00 เมตร 
หนาโดยเฉล่ีย 0.10 เมตร วางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 
2 จุดๆละ 5 ท่อน (รวม 10 ท่อน) 

10. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก 
บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 3 (ท่ีนานายเมือง 
กลา้หาญ ถึง ท่ีนานายชอบ แกว้กลา้) 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 

ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 
600.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 
1,500.00 ตารางเมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ
ตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 

11. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก บา้นโคกโพธ์ิ หมู่ท่ี 6 (จากที่สวน 
ร.ต.อ. ปาจิม จนัเติบ ถึง สวนยางนางดวง
นภา จนัทร์ประโคน หรือตรงศาลตายาย) 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 3.00เมตร 
ระยะทางยาว 255.00 เมตร และลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 
2.50 เมตร ระยะทางยาว 255.00 เมตร หนาโดยเฉล่ีย 
0.10 เมตร วางท่อขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 5 ท่อน 
หรือตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดาก าหนด 

12. 
ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก บา้นเสม็ด หมู่ท่ี 8 (จากบา้นนาย

0.00 
ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 
115.00 เมตร และลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
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สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ส าเภา ทะนวนรัมย ์ถึง สวนออ้ยนาย
ส าเภา ทะนวนรัมย)์ 

โยธา, กอง
ประปา 

ยิง่ข้ึน 3.00 เมตร ระยะทางยาว 115.00 เมตร หนาโดยเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือตามแบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
สะเดาก าหนด 

13. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก 
บา้นเสม็ด หมู่ท่ี 8 (จากหนา้บา้นนาง
ส ารวย การรัมย ์ถึง คลองดา้นทิศใต ้หรือ
ตรงท าเลเล้ียงสัตวห์นองไผ่) 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 

ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,080.00 เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อมปรับ
เกล่ียแต่งผิวจราจรตลอดสายให้เรียบร้อย ตามแบบท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดาก าหนด 

14. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นละลมเวยีน หมู่ท่ี 11(ส้ินสุด
ถนนคอนกรีตจากท่ีสวนนายป่ิน เชิดชาย 
ถึง ท่ีดินนางวรรณา เอ่ียมซ้ิว) 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 216.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร วาง
ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร 3 จุดๆละ 8 ท่อน (รวม 18 

ท่อน) ไม่ลงลงหินคลุกไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสะเดาก าหนด 

15. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 13 (จากขา้ง
บา้นนางนวล ขะชีฟ้า ถึง หนา้บา้น
นางสาวนอ้ย รอบแควน้) 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 35.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ตาม
แบบท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดาก าหนด 

16. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นบุญช่วย หมู่ท่ี 13 (ท่ีดิน
นางสาวธนกร ทะนวนรัมย ์ถึง ที่ดิน
นางสาวเมธากาญจน์ การรัมย)์ 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 
ส านกัช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพฒันาถนนให้มีการ
สัญจรท่ีสะดวกปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 64.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร วางท่อ
ขนาด Ø 0.30 เมตร 1 จุด จ านวน 4 ท่อน พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดาก าหนด 

17. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก และ
ก าจดัยงุลายพาหะน าโรค 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ก าจดัยงุลายและแหล่ง
เพาะพนัธุ์ยงุลาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตามโครงการจดัซ้ืออุปกรณ์และเคมีก าจดั
ยงุลาย ทรายอะเบทและ รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ 

18. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี 

40,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนขับา้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าฉีดวคัซีนป้องกนัและควบคมโรคพิษสุนขับา้ 

19. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 3บา้นบุญช่วย 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 20,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 3 บา้น
บุญช่วย 

20. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 6บา้นโคกโพธ์ิ 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 20,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 6 บา้น
โคกโพธ์ิ 

21. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 8บา้นเสม็ด 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 20,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 8 บา้น
เสม็ด 

22. 
ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ

โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น

100,000.00 
ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 20,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
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สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

สาธารณสุข หมู่ท่ี 11บา้นละลมเวยีน ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 11

บา้นละลมเวยีน 

23. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข หมู่ท่ี 13บา้นบุญช่วย 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 20,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าโครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมู่ท่ี 13 

บา้นบุญช่วย 

24. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ การท้ิง การคดัแยกขยะและ
การก าจดัขยะอยา่งถูกวธีิ 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกบั
วธีิการลดปริมาณขยะ 
วธีิการคดัแยก การน า
กลบัมาใชใ้หม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงคแ์ละส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ การท้ิง การคดัแยกขยะและการก าจดัขยะอยา่งถูกวธีิ 

25. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการผูสู้งวยั ใส่ใจสุขภาพ 10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายมีุ
ความรู้ ในการดูแลสุภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการผูสู้งวยั ใส่ใจสุขภาพ 

26. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการ สานสัมพนัธ์ สายใยรักผูพ้ิการ 10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้ผูพ้ิการไดรั้บการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยญาติ
หรือผูดู้แล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ สานสัมพนัธ์ สายใยรักผูพ้ิการ 

27. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการป้องกนัและแกปั้ญหาการ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัสมควร 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหา
การตั้งครรภก่์อนวยัอนั
สมควร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกนัและแกปั้ญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวยัอนัสมควร 

28. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

5,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด อ. 
พลบัพลาชยั 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ. พลบัพลาชยั 

29. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมสานตะกร้าจากเส้น
พลาสติก 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายไดใ้ช้จ่ายในครัวเรือน
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพท าสาน
ตะกร้าจากเส้นพลาสติก 

30. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล
สะเดา 

100,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบั
ต าบล 

สมทบกองทุน หลกัฯ 

31. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 92,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 

32. ยทุธศาสตร์ดา้น สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 3,475,500.00 ส านกัปลดั อบจ. ให้ความช่วยเหลือเงิน ให้ความช่วยเหลือเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
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คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

สวสัดิการเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

33. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ 1,036,800.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ให้ความช่วยเหลือเงิน
สวสัดิการเบ้ียยงัชีพคน
พิการ 

สวสัดิการเบ้ียยงัชีพคนพิการ 

34. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 62,400.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

ให้ความช่วยเหลือเงิน
สวสัดิการเบ้ียยงัชีพป่วย
เอดส์ 

สวสัดิการเบ้ียยงัชีพป่วยเอดส์ 

35. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 

287,361.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

36. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินส ารองจ่าย 94,964.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินท่ี
มีสาธารณภยัเกิดข้ึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 

37. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินช่วยพิเศษ 10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือพนกังานและ
ลูกจา้งท่ีประสบอุบติัเหตุ
ขณะปฏิบติังาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากรณีพนกังานและลูกจา้งท่ีประสบอุบติัเหตุ
ขณะปฏิบติังาน 

38. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทน 

39. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 0.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเงินสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 

40. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
คุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามยั
ประชาชน 

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจงัหวดั
บุรีรัมย ์

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อสนบัสนุนโครงการให้
ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จงัหวดับุรีรัมย ์

อุดหนุนส านกังาน เหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย ์

41. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและ
การท่องเท่ียว 

โครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 0.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อกระตุน้ให้เด็ก
ตระหนกัถึงบทบาทอนั
ส าคญัของตนในประเทศ
โดยปลูกฝัง ให้เด็กมีส่วน
ร่วมในสังคม 

สนบัสนุนการจดักิจกรรมวนัเด็กทุกโรงเรียน ในเขต อบต.
สะเดา 
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42. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและ
การท่องเท่ียว 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

468,500.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายระบบการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายระบบการ
บริหารการศึกษา 

43. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและ
การท่องเท่ียว 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั เด็กประถม
โรงเรียนบา้นโคกโพธ์ิ 

270,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนกลางวนั เด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนบา้นโคก
โพธ์ิ 

อุดหนุนกลางวนั เด็กประถมโรงเรียนบา้นโคกโพธ์ิ 

44. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและ
การท่องเท่ียว 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั เด็กประถม
โรงเรียนบา้นบุญช่วย 

760,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนกลางวนั เด็ก
ประถมโรงเรียนบา้นบุญ
ช่วย 

อุดหนุนกลางวนั เด็กประถมโรงเรียนบา้นบา้นบุญช่วย 

45. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและ
การท่องเท่ียว 

โครงการ ส่งเสริมประเพณีเขา้พรรษา 20,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ส่งเสริมประเพณี พิธีกรรม
ตามหลกัศาสนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการ ส่งเสริมประเพณีเขา้พรรษา 

46. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและ
การท่องเท่ียว 

โครงการ แข่งขนักีฬาอ าเภอพลบัพลาชยั 50,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

สนบัสนุนให้ประชาชนได้
ออกก าลงักายและเล่นกีฬา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ แข่งขนักีฬาอ าเภอพลบัพลาชยั 

47. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและ
การท่องเท่ียว 

โครงการแข่งขนักีฬาชุมชน นกัเรียนและ
เยาวชนตา้นยาเสพติด 

150,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

สนบัสนุนกิจกรรมแข่งขนั
กีฬาของชุมชน 

สนบัสนุนกิจกรรมแข่งขนักีฬาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

48. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและ
การท่องเท่ียว 

โครงการ สนบัสนุนประเพณีข้ึนเขาพนม
รุ้ง 

10,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียว
จงัหวดับุรีรัมย ์

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจงัหวดับุรีรัมย ์

49. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและ
การท่องเท่ียว 

โครงการเขา้ร่วมจดังานสืบสานประเพณี 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินพลบัพลาชยั อ าเภอ
พลบัพลาชยั 

6,320.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อสืบสานวฒันธรรมและ
ประเพณีโบราณอนัดีงาน
ให้คงสืบไป และสืบทอด
ต่อไปของอ าเภอพลบัพลา
ชยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเขา้ร่วมจดังานสืบสานประเพณี 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินพลบัพลาชยั อ าเภอพลบัพลาชยั 

50. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม
ประเพณี กีฬาและ
การท่องเท่ียว 

โครงการจดังานสืบสานประเพณี 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินพลบัพลาชยั อ าเภอ
พลบัพลาชยั 

25,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพื่อสืบสานวฒันธรรมและ
ประเพณีโบราณอนัดีงาน
ให้คงสืบไป และสืบทอด
ต่อไปของอ าเภอพลบัพลา
ชยั 

อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอพลบัพลาชยัเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
จดังานสืบสานประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ินพลบัพลาชยั 
อ าเภอพลบัพลาชยั 

51. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
เศรษฐกิจชุมชน 
เกษตรอินทรีย ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่ัว (รัชกาลที่ 10) 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนกัในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 10) 
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อบต. ส่ิงแวดลอ้ม 

52. 

ยทุธศาสตร์ดา้น
เศรษฐกิจชุมชน 
เกษตรอินทรีย ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 

53. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่ง
เสริประชาธิปไตย
และการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

โครงการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบติังาน 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
และวธีิการท างานท่ีสุจริต
โปร่งใส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบติังาน 

54. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่ง
เสริประชาธิปไตย
และการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.
สะเดาพนกังานส่วนต าบลและพนกังาน
จา้งทัว่ไป 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาฯ อบต.สะเดา
พนกังานส่วนต าบลและ
พนกังานจา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.สะเดาพนกังานส่วนต าบลและ
พนกังานจา้ง 

55. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่ง
เสริประชาธิปไตย
และการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

โครงการจดัเวทีประชุมประชาคม
หมู่บา้น 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อจดัเวทีประชาคม
ทบทวนการจดัท า
แผนพฒันา อบต.สะเดา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 

56. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่ง
เสริประชาธิปไตย
และการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

โครงการจดัเวทีประชุมประชาคมต าบล 0.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อจดัเวทีประชาคม
ทบทวนการจดัท า
แผนพฒันา อบต.สะเดา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น และต าบล 

57. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่ง
เสริประชาธิปไตย
และการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

โครงการ จดัท าแผนท่ีภาษี การจดัเก็บ
ภาษี และระบบทะเบียนทรัพยสิ์น 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

พฒันาระบบการจดัเก็บ
ภาษีและรายได ้ของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ จดัท าแผนท่ีภาษี การจดัเก็บภาษี 
และระบบทะเบียนทรัพยสิ์น 

58. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่ง
เสริประชาธิปไตย
และการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล ปีใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจดัตั้งศูนยล์ดอุบติัเหตุทางทอ้งถนน
ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 

59. 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่ง
เสริประชาธิปไตย
และการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี 

โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.
, ส านกั
ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 
อบต. 

เพื่อป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล สงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจดัตั้งศูนยล์ดอุบติัเหตุทางทอ้งถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

 
 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
    อบต.สะเดา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 23 โครงการ จ านวนเงิน 8,521,525 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 
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7,218,748 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์ดา้นระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 1,638,500.00 5 1,105,500.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาชีวิตและสุขภาพอานามยัประชาชน 11 4,944,888.50 11 4,944,888.50 

ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา วฒันธรรมประเพณี กีฬาและการท่องเท่ียว 4 1,575,880.00 4 1,575,880.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจชุมชน เกษตรอินทรีย ์และส่ิงแวดลอ้ม - 
 

- 
 

ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริประชาธิปไตยและการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 1 9,480.00 1 9,480.00 

รวม 23 8,168,748.50 21 7,635,748.50 
 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.สะเดา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (สิ้นสุด
ถนนคอนกรีตจากที่นาย
แอ๊ด สร้อยสุวรรณ ถึง ข้าง
ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะเดา) 

494,000.00 494,000.00 493,000.00 1,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที ่
8 (จากบ้านนางประเสิญ กิ
รัมย์ ถึง นายสายเรียบ เกือบ
รัมย์) 

320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 

3. 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที ่
8 (จากที่ดินนางเย็น วิชัย
รัมย์ ถึง ที่ดินนางเจน 
แจ่มใส) 

97,000.00 97,000.00 97,000.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัว U พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่

101,000.00 101,000.00 101,000.00 0.00 
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ที่ 13 (จากข้างบ้านนายสม
พร เจริญรัมย์ ถึง หน้าบ้าน
นางอยู่ ทะนวนรัมย์) 

5. 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
บุญช่วย หมู่ที่ 13 (จากหน้า
บ้านนายสมบาน ขอสุข ถึง 
หน้าบ้านนายอึก อะโรคา) 

51,000.00 50,500.00 50,500.00 500.00 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุก บ้านบุญช่วย 
หมู่ที่ 3 (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2208 ประโคน
ชัย-กระสัง กม.ที่ 13 ถึง ที่
นานางทวด บุญบรรจง) 

146,000.00 145,000.00 145,000.00 1,000.00 

7. 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคารที่
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดา บ้านโคกโพธิ์ 
หมู่ที่ 6 

431,000.00 431,000.00 431,000.00 0.00 

8. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและก าจัด
ยุงลายพาหะน าโรค 

20,000.00 7,700.00 7,700.00 12,300.00 

9. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

40,000.00 37,555.00 37,555.00 2,445.00 

10. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ต าบล 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

11. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

92,000.00 56,349.00 56,349.00 35,651.00 

12. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,475,500.00 3,475,500.00 3,475,500.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,036,800.00 896,800.00 896,800.00 140,000.00 

14. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 62,400.00 60,000.00 60,000.00 2,400.00 

15. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) (ยกเลกิ) 

287,361.00 287,361.00 287,361.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

เงินส ารองจ่าย 94,964.00 9,664.50 9,664.50 85,299.50 
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ส่วนที่   3   

ปัญหา อุปสรรค 

17. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

4,000.00 3,959.00 3,959.00 41.00 

18. 
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาชีวิตและ
สุขภาพอานามัยประชาชน 

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและ
การท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

468,500.00 428,880.00 428,880.00 39,620.00 

20. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและ
การท่องเที่ยว 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคก
โพธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน 

270,000.00 240,000.00 240,000.00 30,000.00 

21. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและ
การท่องเที่ยว 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุญ
ช่วย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน 

760,000.00 757,000.00 757,000.00 3,000.00 

22. 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและ
การท่องเที่ยว 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
นักเรียนและเยาวชนต้านยา
เสพติด 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

23. 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริ
ประชาธิปไตยและการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

10,000.00 9,480.00 9,480.00 520.0 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ปัญหา 

๑  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน 
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ส่วนที่   4   

ข้อเสนอแนะ 

  ๒  บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
3  งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของ

ประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
4  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปประชุม 

ซึ่งก็ไม่น าข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ 
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่

ได้ 
6 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ/

กิจกรรม 
  7 ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีการ
เสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าท่ีควร ท าให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจ านวนมากกว่างบประมาณในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  ๑  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การ บริหาร
 ส่วนต าบลสะเดา 
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  2  ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการด าเนินการจริง  
  3  ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วง
 ระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
  4 ควรมีการกลั่นกรองโครงการที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนก่อนบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นเนื่องจากมีจ านวนมาก 

 


