
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดอนตกโต้น  ถึงนา
ใน    หมู่ที่  1

120,000            118,000            ด าเนนิการแล้ว

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นดอนขีน้ก  ถึงเขต
อ าเภอโพนทราย  หมูท่ี่  3

120,000            118,000            ด าเนนิการแล้ว

3 โครงการขุดลอกคลองดินพร้อมท่อลอดเพื่อการเกษตร  เส้นจาก
ทางหลวง  2086  ถึง  ออ่งขา ถึงฮ่องมนัปลา  หมูท่ี่  4

120,000            -                  โอนลด   +โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นดงแดง  
หมูท่ี่  4 เส้นตะวันตกของหมูบ่า้น

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นหนา้บา้นนาย
สุวรรณ  ไพศาล  ถึง  ดอนเสือโกก๊  หมูท่ี่  5

120,000            118,000            ด าเนนิการแล้ว

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  4  ถึงถนนทิศ
ตะวันตกของหมูบ่า้น  หมูท่ี่  6

30,000              30,000              ด าเนนิการแล้ว

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  2  เส้นหนา้บา้น
นางสุดใจ  แสงศร  ถึง  ถนนทิศตะวันตกของหมูบ่า้น  หมูท่ี่  6

80,000              80,000              ด าเนนิการแล้ว

7 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก  จากฮ่องพ่อใหญ่เสน  ถึง  กดุตา
เฮียง  หมู่ที่  7

120,000            118,000            ด าเนนิการแล้ว

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นลงแมน่้ ามลู ถึง นา
นายส าเภา  บวัพันธ์  หมูท่ี่  8

120,000            118,000            ด าเนนิการแล้ว

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นหนา้บา้นนางเย็นฤดี
  สอนนศิุษย์  ถึง หนา้บา้นนางดาว  นนท์ตา  หมูท่ี่  9

90,000              85,000              ด าเนนิการแล้ว

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นหนองแกนอ้ย  
จากนา นายเลิศ  ถึงคอนกรีตบา้นหนองบอ่  หมูท่ี่ 10

120,000            118,000            ด าเนนิการแล้ว

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นจากบา้นหนองแหว้
 ถึง โรงเรียนบา้นดงแดง  หมูท่ี่  11

120,000            118,000            ด าเนนิการแล้ว

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นหนา้บา้นนายสม
สินธิ์  สุโพธิ์  ถึงหนา้บา้นนายค า  ภาชู  หมูท่ี่  12

150,000            145,000            ด าเนนิการแล้ว

13 โครงการไฟฟูาเพื่อการเกษตร  เส้นก าแพงทอง ถึงพนัง้กัน้น้ า  หมู่
ที่  13

120,000            117,628.29       ไมไ่ด้ด าเนนิการ

14 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า  เส้นหนา้บา้นนายจ าลอง  พหลทัพ
  ถึงส่ีแยกกลางหมูบ่า้น  หมูท่ี่  2

120,000            118,000            ด าเนนิการแล้ว

15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศตะวันตกหมูบ่า้น
 ถึง ดอนขวาง หมู่ที่ 4

120,000            115,000            ด าเนนิการแล้ว

240,000           235,628.29      
240,000           235,628.29      

รวม
รวมยทุธศาสตร์ที่ 1

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  (ตลุาคม 2562  -  กันยายน  2563)
องค์การบริหารสว่นต าบลดา่น  อ าเภอราษีไศล  จงัหวัดศรีสะเกษ

1.  ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการรณรงค์และปอูงกนัอบุติัหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 

เช่น  ส่งท้ายปเีกา่ต้อนรับปใีหม่/เทศกาลสงกรานต์
40,000              19,820              ด าเนนิการแล้ว

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชนด้านสาธารณภยั 10,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ
3 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ 20,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ
4 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบส านกังานอบต. ด่าน 240,000            238,000            ด าเนนิการแล้ว
5 โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
30,000              30,000              ด าเนนิการแล้ว

6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 100,000            95,000              ด าเนนิการแล้ว
7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานนอก

สถานที่แกผู้่บริหาร/ส.อบต./พนกังาน/เจ้าหนา้ที่
250,000            -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ

690,000           382,820           
690,000           382,820           

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี 20,000              -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน

ต าบล (ส านกัปลัด)

2

โครงการประเพณีบญุบัง้ไฟประจ าปี

93,000              -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล (ส านกัปลัด)

3 โครงการประเพณีแข่งเรือยาวประจ าปี 93,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ
4

โครงการส่งขบวนฟูอนร าบญุบัง้ไฟอ าเภอราษไีศล

50,000              -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล (ส านกัปลัด)

5

โครงการจัดนทิรรศการในงานประเพณีแข่งเรือยาวอ าเภอราษไีศล

30,000              โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล (ส านกัปลัด)

6 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 30,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ
7

โครงการอดุหนนุงานประเพณีบญุบัง้ไฟอ าเภอราษไีศล

30,000              -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล (ส านกัปลัด)

8

โครงการอดุหนนุงานประเพณีแข่งเรือยาวอ าเภอราษไีศล

60,000              -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล (ส านกัปลัด)

9

โครงการประกวดขับร้องสรภญัญะ

20,000              -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล (ส านกัปลัด)

10

โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด

60,000              -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล (ส านกัปลัด)

11 โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ

100,000            -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล (ส านกัปลัด)                   
 + ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว

12 โครงการอดุหนนุฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  
อ าเภอราษไีศล

30,000              -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล (ส านกัปลัด)

616,000           -                  

2.  ยทุธศาตร์การบริหารจดัการที่ดี

รวม

3.  ยทุธศาตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิต

รวม
รวมยทุธศาสตร์ที่  2



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ

13 โครงการอดุหนนุงานรัฐพิธีอ าเภอราษไีศล 24,000              20,000              ด าเนนิการแล้ว
14 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนบา้นด่าน 30,000              30,000              ด าเนนิการแล้ว
15 โครงการหว่งใยใส่ใจผู้สูงอายุ 50,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ
16 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 50,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ
17 โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 20,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ
18 โครงการอบรมอาชีพแกป่ระชาชน 20,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ
19 อดุหนนุสภาเด็กและเยาวชนโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนา

ท้องถิน่

15,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ

20 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 45,200              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ

21 โครงการส่งเสริมและคุณภาพชีวิต 25,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ
22 อดุหนนุศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลด่านโครงการส่งเสริม

ความสัมพันธ์สถาบนัครอบครัว

15,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ

23 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000              39,500              ด าเนนิการแล้ว

24 โครงการร่วมคิดร่วมท าผ่านเวทีประชาคมหมูบ่า้น 20,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ

25 โครงการเศรษฐกจิพอเพียง 100,000            -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบล (ส านกัปลัด)

26 อดุหนนุโครงการเศรษฐกจิพอเพียงโรงเรียนบา้นด่าน(รัฐราษฎร์
พัฒนา)

10,000              10,000              ด าเนนิการแล้ว

27 อดุหนนุโครงการเศรษฐกจิพอเพียงโรงเรียนบา้นดงแดง 10,000              10,000              ด าเนนิการแล้ว

28 อดุหนนุโครงการเศรษฐกจิพอเพียงโรงเรียนบา้นหนองบอ่ 7,000                7,000                ด าเนนิการแล้ว

29 โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภยัยาเสพติด 20,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ

30 โครงการอดุหนนุศูนย์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดจังหวัดศรี
สะเกษ

5,000                5,000                ด าเนนิการแล้ว

31 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 40,000              36,760              ด าเนนิการแล้ว

32 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 60,000              60,000              ด าเนนิการแล้ว

33 โครงการแข่งขันกฬีาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ด่าน 7,000                -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ

34 โครงการรณรงค์ปอูงกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000              33,980              ด าเนนิการแล้ว

35 โครงการอบรมใหค้วามรู้อาสาสมคัรผู้ดูแลผู้พิการผู้ปวุย   ติดเตียง 20,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ

36 โครงการอบรมใหค้วามรู้ปอูงกนัการต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควรแกเ่ด็ก
และเยาวชน

15,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ

37 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 453,600            415,800            ด าเนนิการแล้ว

38 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 455,160            336,800            ด าเนนิการแล้ว

1,452,960        954,840           

2,068,960        954,840           รวมยทุธศาสตร์ที่  3

3.  ยทุธศาตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิต  (ตอ่)

รวม



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน 10,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ

10,000             -                  
10,000             

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ

1 โครงการปลูกปาุเฉลิมพระกยีรติเนือ่งในโอกาสต่าง ๆ 10,000              5,125                ด าเนนิการแล้ว
2 โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิน่ 10,000              -                    ไมไ่ด้ด าเนนิการ
3 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 50,000              -                    โอนลด   +เงินเดือนพนกังานส่วน

ต าบล (ส านกัปลัด)

70,000             5,125               
70,000             5,125               

3,078,960.00   1,578,413.29   รวมทุกยทุธศาสตร์  ทั้งสิน้

รวม
รวมยทุธศาสตร์ที่  4

4.  ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

5.  ยทุธศาตร์การพัฒนาผังเมอืง  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

รวม
รวมยทุธศาสตร์ที่  4


