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องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

อ าเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ 



 
 
 

การวางแผนเป็นการและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นไป ในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2559  ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการ
ในพ้ืนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โดยได้น ารายละเอียดโครงการต่าง ๆ  จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่ 3  พ.ศ.  2561 
. 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
วางไว้  และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 หมวด 5  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 แผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ  2565  แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  
2565  ท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่  ทั้ง
โครงการพัฒนา/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง  และขอหน่วยงานอื่น 

 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 ขั้นตอนที่  3  การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่ 

 ขั้นตอนที่  4  การประกาศแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจาน
ใหญ่  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี  2565  และปิดประกาศโดยเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

บทน ำ 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
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 1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 2. แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนา  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3. เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
 4. ท าให้สะดวกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม
ในปีนั้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
แผนงาน ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 100 5,308,900 100 กองช่าง

รวม 22 100 5,308,900 100
2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 26.19 230,000 0.91 ส านักงานปลัด กองคลัง
2.2 แผนงานการสาธารณสุข 5 11.90 477,000 1.88 ส านักงานปลัด
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 4.76 65,000 0.26 กองสวัสดิการสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4 9.52 440,000 1.73 กองสวัสดิการสังคม
2.5 แผนงานการศึกษา 15 35.71 5,629,897 22.18 กองการศึกษาฯ
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2.38 20,000 0.08 กองการศึกษาฯ
2.7 แผนงานงบกลาง 4 9.52 18,521,581 72.97 กองสวัสดิฯ สป. กองช่าง

รวม 42 100 25,383,478 100
3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร 1 100 20,000 100 ส านักงานปลัด

รวม 1 100 20,000 100
4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 100 130,000 100 ส านักงานปลัด

รวม 2 100 130,000 100
รวมท้ังส้ิน 67 100 30,842,378 100

3

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่    อ าเภอกันทรลักษ์    จังหวัดเศรีสะเกษ

บัญชีสรุปจ านวนการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 310,500 หมู่ 1 กองช่าง

บ้านจานใหญ่  หมู่ท่ี 1 (เส้นทางไปบ้าน บ้านจานใหญ่ หมู่ท่ี 1(เส้นทางไปบ้านโนนขาม) 
โนนขาม) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 635.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 158,900 หมู่ 2 กองช่าง
บ้านทุ่งจาน  หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งจานใหญ่ หมู่ท่ี 2 (ซอยบ้านนายบุญส่ง  
(ซอยบ้านนายบุญส่ง จันทร์หอม) จันทร์หอม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

5

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 313,000 หมู่ 2 กองช่าง

บ้านทุ่งจาน  หมู่ท่ี 2 (เส้นทางไปบ้าน บ้านทุ่งจาน หมู่ท่ี 2 (เส้นทางไปบ้านโนนขาม) 
โนนขาม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 153,000 หมู่ 2 กองช่าง
บ้านทุ่งจาน  หมู่ท่ี 2 (ทางไปห้วยขะยุง) บ้านทุ่งจาน หมู่ท่ี 2 (เส้นทางไปห้วยขะยุง) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

6
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 309,900 หมู่ 3 กองช่าง

บ้านตาลอย  หมู่ท่ี 3 (ทางไปหนองหิน) บ้านตาลอย หมู่ท่ี 3 (ทางไปหนองหิน) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 309,900 หมู่ 4 กองช่าง
บ้านหนองคัน  หมู่ท่ี 4 (ทางไปโรงน้ า) บ้านหนองคัน หมู่ท่ี 4 (ทางไปโรงน้ า)

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร 

7

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 309,900 หมู่ 5 กองช่าง

บ้านช าโพธ์ิ  หมู่ท่ี 5 (ทางไปคุ้มแสงอุทัย) บ้านช าโพธ์ิ  หมู่ท่ี 5 (ทางไปคุ้มแสงอุทัย)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 142,600 หมู่ 6 กองช่าง
บ้านไร่เจริญ หมู่ท่ี 6 บ้านไร่เจริญ หมู่ท่ี 6 (ซอยบ้านนายเล่ือน ไชยทอง)
(ซอยบ้านนายเล่ือน ไชยทอง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  70.00 เมตร  

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่ 
น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

8

โครงการ พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2565



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 163,300 หมู่ 6 กองช่าง

บ้านไร่เจริญ หมู่ท่ี 6 บ้านไร่เจริญ  หมู่ท่ี 6 (ซอยศาลาประชาคม)

(ซอยศาลาประชาคม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  60.00 เมตร   
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง 
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่ 
น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 313,100 หมู่ 7 กองช่าง
บ้านตาเกษ  หมู่ท่ี 7 (เส้นทางไปบ้าน  บ้านตาเกษ  หมู่ท่ี 7 (เส้นทางไปบ้านเศรษฐกิจ)
เศรษฐกิจ)  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว  78.00 เมตร   

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง 
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่ 
น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

9
แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 309,900 หมู่ 8 กองช่าง

บ้านศรีอุดม  หมู่ท่ี 8  (เส้นทางไปบ้าน บ้านศรีอุดม  หมู่ท่ี 8  (เส้นทางไปบ้านมหาราช)
มหาราช) ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว  115.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 460.00 ตรารางเมตร  พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต  200,400 หมู่ 9 กองช่าง
เสริมเหล็ก บ้านส่ีแยก  หมู่ท่ี 9  เสริมเหล็ก บ้านส่ีแยก หมู่ท่ี 9 (ซอยประปาหมู่บ้าน)
(ซอยประปาหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 402.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง
การ จ านวน 1 ป้าย

10
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 251,200 หมู่ 10 กองช่าง

บ้านมหาราช หมู่ท่ี 10 บ้านมหาราช หมู่ท่ี 10 (ทางไปบ้านตาลอย)
(ทางไปบ้านตาลอย) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว  93.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 372.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

14 โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีต 59,900 หมู่ 10 กองช่าง
เสริมเหล็ก บ้านมหาราช หมู่ท่ี 10 เสริมเหล็ก บ้านมหาราช  หมู่ท่ี 10 
(ทางไปวัดโนนส าเริง) (ทางไปวัดโนนส าเริง)  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร

ยาว 147.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 73.50 ตาราง
เมตร 

11
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 309,900 หมู่ 11 กองช่าง

บ้านเหรียญทอง  หมู่ท่ี 11 (ซอยข้างวัด บ้านเหรียญทอง หมู่ท่ี 11 (ซอยข้างวัดบ้าน
บ้านเหรียญทอง) ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว  115.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 460.00 ตรารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 41,100 หมู่ 12 กองช่าง
บ้านโนนขาม  หมู่ท่ี 12 (ซอยบ้านผู้ใหญ่ บ้านโนนขาม หมู่ท่ี 12 (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน)
บ้าน) ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว  22.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร

12
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 269,900 หมู่ 12 กองช่าง

บ้านโนนขาม หมู่ท่ี 12  (ทางไปบ้าน บ้านโนนขาม หมู่ท่ี 12  (เส้นทางไปบ้านโพน
โพนทอง) ทอง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400.00 ตรารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 313,800 หมู่ 13 กองช่าง
บ้านโพนทอง  หมู่ท่ี 13  (ทางไปบ้าน บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 13  (ทางไปบ้านหนองตาสา
หนองตาสา) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 465.00 ตรารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

13

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาประชาคมบ้าน 216,800 หมู่ 14 กองช่าง

บ้านหนองตาสา  หมู่ท่ี 14 หนองตาสา ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 313,100 หมู่ท่ี 15 กองช่าง

บ้านเศรษฐกิจ หมู่ท่ี 15  (ทางไปบ้าน บ้านเศรษฐกิจ หมู่ท่ี 15  (ทางไปบ้านตาเกษ)
ตาเกษ) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.00-0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 468.00 ตรารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

21 โครงการก่อสร้างร้ัวข้างองค์การบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวข้างองค์การบริหาร 238,800 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
ส่วนต าบลจานใหญ่ ส่วนต าบลจานใหญ่ ขนาดยาว 69 เมตร สูง 2 เมตร

22 โครงการปรังปรุงอาคารเก็บพัสดุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ 300,000 หมู่ 1 กองช่าง
ตามแบบ อบต.ก าหนด

รวม 22 5,308,900

14
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการต่างๆ ตามนโยบายของอ าเภอ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการต่างๆ ตามนโยบายของ 50,000 อบต. ส านักงาน

นโยบายของจังหวัด นโยบายของรัฐบาล อ าเภอ นโยบายของจังหวัด นโยบายของรัฐ ปลัด
2 โครงการเทิดทูนสถาบัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเทิดทูนสถาบัน 30,000 อบต. ส านักงาน

ปลัด
3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการประชุมสัมมนาเชิง 25,000 อบต. ส านักงาน

จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ปลัด
4 โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาด เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการของขวัญปีใหม่ของกระ 30,000 อบต. ส านักงาน

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

ไทย ปลัด
6 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงจัดงานรัฐพิธี 12,000 อ าเภอ ส านักงาน

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

อ าเภอกันทรลักษ์ ของดีอ าเภอกันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ปลัด
8 อุดหนุนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพ่ือขอรับการ 5,000 จังหวัด ส านักงาน

ประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญ สนับสนุนงบประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและ ศรีสะเกษ ปลัด
หายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

15
แบบ ผด.02

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

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 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม(สถาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ 20,000 ท้องถ่ิน ส านักงาน

ท่ีกลาง)ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ ร่วม(สถานท่ีกลาง)ในการช่วยเหลือประชาชน อ าเภอ ปลัด
กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กันทรลักษ์

10 อุดหนุนโครงการขับเคล่ือนศูนย์ป้องกันและเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขับเคล่ือนศูนย์ 5,000 จังหวัด ส านักงาน
บรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอด ศรีสะเกษ ปลัด
ถนน ภัยทางถนน

11 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บ 30,000 อบต. กองคลัง
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษี ภาษีเคล่ือนท่ีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน
อากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รวม 11 230,000

16

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



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 าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัต 70,000 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 7,000 อบต. ส านักงาน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ พระราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง 
ราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สม เจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
เด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางค
วัฒนวรขัตติราชนารี

3 โครงการควบคุมและป้องกันโรค เพ่ือจ่ายเป็นเงินโครงการควบคุมและป้องกันโรค 30,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด

17

โครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



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 าริด้านสาธารณสุข ทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ปลัด
รวม 5 477,000

18

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02



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 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและยาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ 30,000 อบต. กองสวัสดิ

ไร้ ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ การสังคม
2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนา 35,000 อบต. กองสวัสดิ

อายุและผู้ด้อยโอกาส ศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส การสังคม
รวม 2 65,000

19

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
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 30,000 อบต. กองสวัสดิ

เข้มแข็งของครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การสังคม
2 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 350,000 อบต. กองสวัสดิ

ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน และทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน การสังคม
3 โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าน้ ายา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ 30,000 อบต. กองสวัสดิ

ล้างจาน การท าน้ ายาล้างจาน การสังคม
4 โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าเหรียญ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ 30,000 อบต. กองสวัสดิ

โปรยทาน การท าเหรียญโปรยทาน การสังคม
รวม 4 440,000

20
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



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 และ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 1,392,742 โรงเรียน กองการ

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

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลาง 2,567,850 โรงเรียนใน กองการ
วันให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวันให้แก่ 560,805 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 164,640 ศพด. กองการ
ศพด.วัดไร่เจริญ วันให้แก่ ศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 45,900 ศพด. กองการ
หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 5,400 ศพด. กองการ
หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

21

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



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(ราย เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 45,900 ศพด. กองการ

หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบบเรียน 8,100 ศพด. กองการ

หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ
10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียน 11,610 ศพด. กองการ

หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส า เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบบเรียน 31,500 ศพด. ใน กองการ

หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ
12 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส า เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 45,150 ศพด. ใน กองการ

หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ
13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส า เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 21,000 ศพด. ใน กองการ

หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ
14 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส า เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือรียน 21,000 ศพด. ใน กองการ

หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.จานใหญ่ ศึกษาฯ
15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็น 523,000 ศพด. กองการ

สถานศึกษา เงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างในศูนย์พัฒนา วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ
เด็กเล็กวัดบ้านไร่เจริญ

รวม 15 5,629,897

22
แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



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

พระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร กันทรลักษ์ ศึกษาฯ
รวม 1 20,000

23

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ



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 4,500,000 อบต. กองสวัสดิ

การสังคม
3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 อบต. กองสวัสดิ

การสังคม
4 โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาสาธาร เพ่ือจ่ายเป็นเงินโครงการป้องกันและบรรเทา 1,901,581 อบต. ส านักงาน

ณภัยพิบัติ ปัญหาสาธารณภัยพิบัติ ปลัด
รวม 4 18,521,581

24

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565



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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ 20,000 อบต. ส านักงาน

พระราชด าริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ ปลัด
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
สยามบรมราชกุมารี ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวม 1 20,000

25

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 80,000 อบต. ส านักงาน

ในช่วงเทศกาล ฯลฯ ตามโครงการ ปลัด
2 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 50,000 อบต. ส านักงาน

อาสาภัยพิบัติ ฯลฯ ตามโครงการ ปลัด
รวม 2 130,000

26

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



1  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
     1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือเก้ำอ้ีประชุม เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีประชุม 4 ขำหมุนได้เป็น 60,000 อบต. ส ำนักงำน

เบำะ ขนำดไม่น้อยกว่ำW61XD60X495 CM. ปลัด
จ ำนวน 20 ตัวๆ ละ 3,000บำท

2 จัดซ้ือชุดรับแขกส ำหรับห้องผู้บริหำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดรับแขกส ำหรับห้อง 40,000 อบต. ส ำนักงำน
ผู้บริหำร จ ำนว 2 ชุด ปลัด

3 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนผู้บริหำรพร้อมเก้ำอ้ี เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนผู้บริหำรพร้อม 90,000 อบต. ส ำนักงำน
เก้ำอ้ี ปลัด

4 จัดซ้ือโต๊ะประชุม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะประชุมโครงขำเหล็กผิว 50,000 อบต. ส ำนักงำน
เมลำมีน ปลัด

5 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำหรับพนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำหรับพนักงำนส่วน 10,000 อบต. ส ำนักงำน
ต ำบล 4 ขำ หมุนได้ เป็นเบำะ ปลัด

รวม 5 250,000

27
แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่  อ ำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



1  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
     1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 46,000 อบต. ส ำนักงำน

All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 2 ปลัด
เคร่ืองๆละ 23,000 บำท

2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 68,000 อบต. ส ำนักงำน
All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 4 ปลัด
เคร่ืองๆละ 17,000 บำท

รวม 2 114,000

28
แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่  อ ำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



1  ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
     1.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 7,000 อบต. ส ำนักงำน

ปลัด
รวม 1 7,000

29
แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่  อ ำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



1  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
     1.1  แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 23,000 อบต. กองสวัสดิกำร

All In One  ส ำหรัลงำนประมวลผล สังคม
รวม 1 23,000

30
แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่  อ ำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



1  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
     1.1  แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนินกำร ผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำหรับพนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำหรับพนักงำน 10,000 อบต. กองสวัสดิกำร

สังคม
รวม 1 10,000

31
แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่  อ ำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565


