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การวางแผนเป็นการและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ตามระเบียบกระมรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 
3  พ.ศ. 2559  ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องดำเนินการ
ในพ้ืนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
  

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  โดยได้นำรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที ่ 3  พ.ศ.  2561 
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1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลักต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลักต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 154,600 หมู่ 2 กองช่าง

บ้านทุ่งจาน  หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งจาน หมู่ท่ี 2  ขนาดกว้าง4 เมตร
ยาว 56 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 112,000 หมู่ 3 กองช่าง
บ้านตาลอย  หมู่ท่ี 3 บ้านตาลอย หมู่ท่ี 3  ขนาดกว้าง 3 เมตร  

ยาว 54 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร  หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 86,800 หมู่ 6 กองช่าง
บ้านไร่เจริญ  หมู่ท่ี 6 บ้านไร่เจริญ หมู่ท่ี 6  ขนาดกว้าง 3 เมตร  

ยาว 40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร  หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
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โครงการ พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลักต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 154,600 หมู่ 7 กองช่าง

บ้านตาเกษ  หมู่ท่ี 7 บ้านตาลอย หมู่ท่ี 7  ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 56 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร  หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 154,600 หมู่ 8 กองช่าง
บ้านศรีอุดม  หมู่ท่ี 8 บ้านศรีอุดม หมู่ท่ี 8  ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 56 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร  หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 154,600 หมู่ 10 กองช่าง
บ้านเหรียญทอง หมู่ท่ี 11 บ้านเหรียญทอง หมู่ท่ี 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 56 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

6

3

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลักต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 154,600 หมู่ 12 กองช่าง

บ้านโนนขาม  หมู่ท่ี 12 บ้านโนนขาม  หมู่ท่ี 12 ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 56 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 154,600 หมู่ 13 กองช่าง
บ้านโพนทอง  หมู่ท่ี 13 บ้านโพนทอง  หมู่ท่ี 13 ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 56 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 156,900 หมู่ 15 กองช่าง
บ้านเศรษฐกิจ  หมู่ท่ี 15 บ้านเศรษฐกิจ  หมู่ท่ี 15 ขนาดกว้าง 6 เมตร

ยาว 38 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
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แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลักต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
10 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม 155,300 หมู่ 1 กองช่าง

เหล็ก  บ้านจานใหญ่  หมู่ท่ี 1 เหล็ก บ้านจานใหญ่  หมู่ท่ี 1 ขนาดกว้างข้างละ
0.50 เมตร ยาวข้างละ 210 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 210 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

11 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม 155,300 หมู่ 5 กองช่าง
เหล็ก  บ้านช าโพธ์ิ  หมู่ท่ี 5 เหล็ก บ้านช าโพธ์ิ  หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้างข้างละ

0.50 เมตร ยาวข้างละ 210 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 210 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

12 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม 155,300 หมู่ 10 กองช่าง
เหล็ก  บ้านมหาราช  หมู่ท่ี 10 เหล็ก บ้านมหาราช  หมู่ท่ี 10 ขนาดกว้างข้างละ

0.50 เมตร ยาวข้างละ 365 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 182.50ตา
รางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
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แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2563โครงการ พ.ศ.2562



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลักต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวการจราเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร 149,400 หมู่ 14 กองช่าง

จร ลงลูกรัง บ้านหนองตาสา หมู่ท่ี 14 ลงลูกรัง บ้านหนองตาสา หมู่ท่ี14 ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉล่ีย0.15 เมตร
หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวการจราเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร 76,000 หมู่ 6 กองช่าง
จร ลงหินคลุก บ้านไร่เจริญ หมู่ท่ี 6 ลงหินคลุก บ้านไร่เจริญ หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 3

เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 81 ลูกบาศก์เมตร

15 โครงการปรับปรุงบ้านพักเพ่ือใช้เป็นอาคาร.เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงบ้านพักเพ่ือใช้เป็น 327,800 อบต. กองช่าง
ส านักงาน อาคารส านักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล

จานใหญ่
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกผิวจราจรคอนกรีต 158,700 หมู่ 9 กองช่าง

เหล็ก บ้านหนองคัน หมู่ท่ี 4 เสริมเหล็ก บ้านหนองคัน หมู่ท่ี4 ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม้น้อยกว่า320ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
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แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลักต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกผิวจราจรคอนกรีต 155,200 หมู่ 9 กองช่าง

เหล็ก บ้านส่ีแยก หมู่ท่ี 9 เสริมเหล็ก บ้านส่ีแยก หมู่ท่ี 9 ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 78 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม้น้อยกว่า312ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกผิวจราจรคอนกรีต 155,200 หมู่ 16 กองช่าง
เหล็ก บ้านจานใต้ หมู่ท่ี 16 เสริมเหล็ก บ้านจานใต้ หมู่ท่ี16 ขนาดกว้าง 4

เมตร ยาว 78 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม้น้อยกว่า312ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

รวม 18 2,771,500

10

7

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลักต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการต่างๆ ตามนโยบายของอ าเภอ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการต่างๆ ตามนโยบายของ 100,000 อบต. ส านักงาน

นโยบายของจังหวัด นโยบายของรัฐบาล อ าเภอ นโยบายของจังหวัด นโยบายของรัฐ ปลัด
2 โครงการเทิดทูนสถาบัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเทิดทูนสถาบัน 80,000 อบต. ส านักงาน

ปลัด
3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการประชุมสัมมนาเชิง 10,000 อบต. ส านักงาน

จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ปลัด
4 โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการของขวัญปีใหม่ของกระ 50,000 อบต. ส านักงาน

ไทยเพ่ือมอบให้ประชาชน ทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให้ประชาชน ปลัด
5 อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงจัดงานวันท้องถ่ิน 3,000 อปท. ส านักงาน

ไทย ปลัด
6 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงจัดงานรัฐพิธี 15,000 อ าเภอ ส านักงาน

กันทรลักษ์ ปลัด
7 อุดหนุนโครงการเทศกาลผลไม้และของดี เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงเทศกาลผลไม้และ 20,000 อ าเภอ ส านักงาน

อ าเภอกันทรลักษ์ ของดีอ าเภอกันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ปลัด
8 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงป้องกันและแก้ไข 8,000 อ าเภอ ส านักงาน

เสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ กันทรลักษ์ ปลัด
ปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรลักษ์(ศอ.ปส.อ.)ปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรลักษ์(ศอ.ปส.อ.)
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แบบ ผด.02

โครงการ พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
9 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงป้องกันและแก้ไข 8,000 อ าเภอ ส านักงาน

เสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ กันทรลักษ์ ปลัด
ปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรลักษ์(ศอ.ปส.อ.)ปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรลักษ์(ศอ.ปส.อ.)

10 อุดหนุนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพ่ือขอรับการ 5,000 จังหวัด ส านักงาน
ประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญสนับสนุนงบประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและ ศรีสะเกษ ปลัด
หายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

11 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม(สถานเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ 20,000 ท้องถ่ิน ส านักงาน
ท่ีกลาง)ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ร่วม(สถานท่ีกลาง)ในการช่วยเหลือประชาชน อ าเภอ ปลัด
กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กันทรลักษ์

12 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บ 20,000 อบต. กองคลัง
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษี ภาษีเคล่ือนท่ีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน
อากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รวม 12 339,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.2  แผนงานการสาธารณสุข
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรคเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัต 66,120 อบต. ส านักงาน

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ปลัด
ราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พระราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สม พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย เจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางค กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี
วัฒนวรขัตติราชนารี

2 ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัต 13,224 อบต. ส านักงาน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ พระราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง 
ราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สม เจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
เด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางค
วัฒนวรขัตติราชนารี

3 โครงการควบคุมและป้องกันโรค เพ่ือจ่ายเป็นเงินโครงการควบคุมและป้องกันโรค 50,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด
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พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.2  แผนงานการสาธารณสุข
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
4 โครงการจังหวัดสะอาดระดับ อปท. เพ่ือจ่ายเป็นเงินโครงการจังหวัดสะอาดระดับ 50,000 อบต. ส านักงาน

อปท. ปลัด
5 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนว เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินงานตามแนว 320,000 อบต. ส านักงาน

ทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ปลัด
รวม 5 499,344

14 11

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและยากเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ 20,000 อบต. กองสวัสดิ

ไร้ ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ การสังคม
2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในโครงการอบรมพัฒนา 35,000 อบต. กองสวัสดิ

สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส การสังคม
รวม 2 55,000

15 12

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรี 20,000 อบต. กองสวัสดิ

เข้มแข็งของครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การสังคม
2 โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ 120,000 อบต. กองสวัสดิ

แห่งชาติ การสังคม
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจ 20,000 อบต. กองสวัสดิ

กรรมวันสตรีสากล การสังคม
4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจหมู่ 100,000 อบต. กองสวัสดิ

พอเพียงต าบลจานใหญ่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต าบลจานใหญ่ การสังคม
5 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000 อบต. กองสวัสดิ

การสังคม
6 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศ 300,000 อบต. กองสวัสดิ

น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน นศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน การสังคม
7 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศ 250,000 อบต. กองสวัสดิ

พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ การสังคม
กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนๆ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้าน และ

กลุ่มหรือองค์กรอ่ืนๆ

16 13

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
8 อุดหนุนกล่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน 50,000 อบต. กองสวัสดิ

การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในต าบลจานใหญ่ การสังคม
รวม 8 910,000

17 14

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.5  แผนงานการศึกษา
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 1,757,600 โรงเรียน กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต. และศพด.ใน ศึกษาฯ
ต.จานใหญ่

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลาง 2,440,000 โรงเรียนใน กองการ
วันให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวันให้แก่ 539,000 ศพด. ใน กองการ
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ
เด็กเล็กในเขต อบต.

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 185,300 ศพด. ใน กองการ
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ
การสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลาง 147,000 ศพด. กองการ
ศพด.วัดไร่เจริญ วันให้แก่ ศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 42,500 ศพด. กองการ
หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายเพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 42,500 ศพด. กองการ
หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

18 15

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.5  แผนงานการศึกษา
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายเพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 5,000 ศพด. กองการ

หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายเพ่ือจ่ายเป็นค่าแบบเรียน 7,500 ศพด. กองการ

หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ
10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายเพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียน 10,750 ศพด. กองการ

หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส า เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบบเรียน 32,700 ศพด. ใน กองการ

หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ
12 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส า เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 46,870 ศพด. ใน กองการ

หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ
13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส า เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 21,800 ศพด. ใน กองการ

หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ
14 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส า เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือรียน 21,800 ศพด. ใน กองการ

หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ
15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็น 7,500 ศพด. กองการ

สถานศึกษา เงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างในศูนย์พัฒนา วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ
เด็กเล็กวัดบ้านไร่เจริญ

รวม 15 5,307,820

19 16

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันว่ิงเฉลิม เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันว่ิง 20,000 อ าเภอ กองการ

พระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร กันทรลักษ์ ศึกษาฯ
2 อุดหนุนโครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับงบประ 150,000 จังหวัด

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่ง มาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกี ศรีสะเกษ
ชาติคร้ังท่ี 47 ศรีสะเกษเกมส์ และการ ฬาแห่งชาติคร้ังท่ี 47 ศรีสะเกษเกมส์ และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติคร้ังท่ี 37 แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติคร้ังท่ี 37 (พ.ศ.
(พ.ศ.2564) นครล าดวนเกมส์ ประจ าปี2564) นครล าดวนเกมส์ ประจ าปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

รวม 2 170,000

20 17

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.7  แผนงานงบกลาง
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000 อบต. กองสวัสดิ

การสังคม
2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ 4,000,000 อบต. กองสวัสดิ

การสังคม
3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 อบต. กองสวัสดิ

การสังคม
4 โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาสาธารเพ่ือจ่ายเป็นเงินโครงการป้องกันและบรรเทา 1,700,000 อบต. ส านักงาน

ณภัยพิบัติ ปัญหาสาธารณภัยพิบัติ ปลัด
รวม 4 17,820,000
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พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562



3  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     3.1  แผนงานการเกษตร
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ 10,000 อบต. ส านักงาน

ราชด าริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ ปลัด
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รวม 1 10,000
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พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม



4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบบร้อย
     4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม ด าเนินการ ด านินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 90,000 อบต. ส านักงาน

ในช่วงเทศกาล ฯลฯ ตามโครงการ ปลัด
รวม 1 90,000
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โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563


