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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางการพฒันาที่ ๑ การพฒันาการคมนาคมและขนส่ง ๘ ๑๒.๗๐ ๑,๕๔๙,๐๐๐ ๑๓.๐๑ 0 ๐.๐๐ กองช่าง
แนวทางการพฒันาที่ ๒ การพฒันาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ๑ ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐.๒๑ 0 ๐.๐๐ กองช่าง
แนวทางการพฒันาที่ ๓ การพฒันาแหล่งน้้า ๒ ๓.๑๗ ๑๙๔,๐๐๐ ๑.๖๓ 1 146,000.00        กองช่าง

รวม ๑๑ ๑๗.๔๖ ๑,๗๖๘,๐๐๐ ๑๔.๘๕ 1 146,000.00        
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพฒันาที่ ๑ การพฒันางานสวัสดิการสังคม ๙ ๑๔.๒๙ ๖,๒๗๖,๐๐๐ ๕๒.๗๑ 3 2,935,100.00      กองสวัสดิการฯ
แนวทางการพฒันาที่ ๒ การพฒันางานการศึกษา ๓ ๔.๗๖ ๑,๖๙๙,๐๐๐ ๑๔.๒๗ 3 664,630.00        กองการศึกษาฯ
แนวทางการพฒันาที่ ๓ การพฒันาด้านสาธารณสุข ๕ ๗.๙๔ ๒๙๔,๐๐๐ ๒.๔๗ 3 42,670.00          ส้านักปลัด

รวม ๑๗ ๒๖.๙๘ ๘,๒๖๙,๐๐๐ ๖๙.๔๕ 9 3,642,400.00     
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพฒันาที่ ๑ เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรกรรมหลักและการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

๓ ๔.๗๖ ๓๐,๐๐๐ ๐.๒๕
0

๐.๐๐ ส้านักปลัด

แนวทางการพฒันาที่ ๒ การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ๑ ๑.๕๙ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๗ 0 ๐.๐๐ ส้านักปลัด
รวม ๔ ๖.๓๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๔๒ 0 ๐.๐๐

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ
แล้ว (รอบ 1 ต.ค.62 - 31 

มี.ค.63)
งบประมาณ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่จะ
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แนวทางการพฒันาที่ ๑ การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงพทุธศาสนา 0 0 0 0 0 0.00 กองการศึกษาฯ
แนวทางการพฒันาที่ ๒ การส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่

๖ ๙.๕๒ ๒๑๐,๐๐๐ ๑.๗๖
3

40,000.00          กองการศึกษาฯ

แนวทางการพฒันาที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของคนใน
ทอ้งถิน่

0 0 0 0 0 0.00
กองการศึกษาฯ

รวม ๖ ๙.๕๒ ๒๑๐,๐๐๐ ๑.๗๖ 3 40,000.00          
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การทอ่งเที่ยว การกีฬา และ
นันทนาการ

แนวทางการพฒันาที่ ๑ การส่งเสริมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๔ ๖.๓๕ ๗๓,๐๐๐ ๐.๖๑ 0 ๐.๐๐ ส้านักปลัด
แนวทางการพฒันาที่ ๒ การปรับปรุงภมูิทศัน์แหล่งธรรมชาติเพื่อการพกัผ่อน
หย่อนใจและการทอ่งเที่ยว

0 0 0 0
0

0.00

แนวทางการพฒันาที่ ๓ การสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ ๔ ๖.๓๕ ๒๒๕,๐๐๐ ๑.๘๙ 1 30,000.00          กองการศึกษาฯ
รวม ๘ ๑๒.๗๐ ๒๙๘,๐๐๐ ๒.๕๐ 1 30,000.00          

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และรักษาความ
สงบเรียบร้อย                    
แนวทางการพฒันาที่ ๑ การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

๔ ๖.๓๕ ๓๙๐,๐๐๐ ๓.๒๘
2

149,900.00        ส้านักปลัด

แนวทางการพฒันาที่ ๒ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่

๑ ๑.๕๙ ๕,๐๐๐ ๐.๐๔
0

0.00 ส้านักปลัด

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ
แล้ว (รอบ 1 ต.ค.62 - 31 

มี.ค.63)
งบประมาณ

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการที่จะ
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แนวทางการพฒันาที่ ๓ การพฒันาการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ๒ ๓.๑๗ ๓๐,๐๐๐ ๐.๒๕ 0 ๐.๐๐ ส้านักปลัด
แนวทางการพฒันาที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 1 1.59 ๔๐,๐๐๐ 0.34 0 0.00 ส้านักปลัด

รวม ๘ ๑๒.๗๐ ๔๖๕,๐๐๐ ๓.๙๑ 2 149,900.00        
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แนวทางการพฒันาที่ ๑ การพฒันางานบริหารจัดการและการด้าเนินตาม
นโยบายรัฐบาล

๑๐ ๑๕.๘๗ ๘๔๗,๐๐๐ ๗.๑๑
5

308,800.00        ส้านักปลัด

รวม ๑๐ ๑๕.๘๗ ๘๔๗,๐๐๐ ๗.๑๑ 5 308,800.00        
รวมทั้งสิ้น ๖๔ ๑๐๐ ๑๑,๙๐๗,๐๐๐ ๑๐๐ 21 4,317,100.00     

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการที่จะ
ด าเนินการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
      แนวทางการพัฒนาที ่๑ การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวิ
รมย์ บุญยงค์ ถึงทีพ่ักสงฆอ์รุณรังษี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดถนนกว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตรยาว ๑48 เมตร

๓๙๖,๐๐๐ บ้านอรุณรังษี หมู่ที่
 11

กองช่าง 
อบต.อีเซ

๒ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุญ
ธรรม มีบุญ ไปทิศตะวันตกถึงฟาร์ม
วัวนายถนอม ทองส้าแดง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดถนนกว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตรยาว 130 เมตร

๓๕๗,๐๐๐ สายบ้านอีเซ หมู่ที่
 5

กองช่าง 
อบต.อีเซ

๓ ซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านนายเสาร์
 ถึงส่ีแยกวัดปุาเจริญธรรม (หมู่ที ่๖)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดถนนกว้าง 4 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
 ยาว 80 เมตร

๑๒๒,๐๐๐ บ้านหนองหนัก 
หมู่ที ่6

กองช่าง 
อบต.อีเซ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดอืน

องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ยังไม่ด้าเนินการ

ยังไม่ด้าเนินการ

ยังไม่ด้าเนินการ
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63
๔ โครงการปรับปรุงขยายเขตถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปะไป
วัดปุาเจริญธรรม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดถนนกว้าง 1 เมตร 
หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ยาว 103 เมตร

๗๕,๐๐๐ วัดปุาเจริญธรรม 
ต้าบลอีเซ

กองช่าง 
อบต.อีเซ

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจมะ
ไปสะพานเฉลิมพระเกียรติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร 
หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ยาว 8 เมตร

๓๖,๐๐๐ บ้านหนองจมะ 
หมู่ที ่10

กองช่าง 
อบต.อีเซ

๖ โครงการถนนดินลงหินคลุกสายบ้าน
หนองฮูไปบ้านพระ

ถนนดินลงหินคลุก ขนาด
ถนนกว้าง 5 เมตร หินคลุก
หนาเฉล่ีย 0.08 เมตร ยาว
 180 เมตร

๑๑๓,๐๐๐ บ้านหนองฮู หมู่ที ่3 กองช่าง 
อบต.อีเซ

๗ โครงการถนนดินลงหินคลุกสายบ้านอี
เซไปบ้านอรุณรังษี

ถนนดินลงหินคลุก ขนาด
ถนนกว้าง 4 เมตร หินคลุก
หนาเฉล่ีย 0.08 เมตร ยาว
 490 เมตร

๒๕๔,๐๐๐ บ้านอีเซ หมู่ที ่7 กองช่าง 
อบต.อีเซ

๘ โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านห่อง
เปือยไปโนนเสือโกก

ถนนดิน ขนาดถนนกว้าง 4 
เมตร หินคลุกหนาเฉล่ีย 
0.80 เมตร ยาว 680 เมตร

๑๙๖,๐๐๐ บ้านห่องเปือย หมู่
ที ่8

กองช่าง 
อบต.อีเซ

ยังไม่ด้าเนินการ

ยังไม่ด้าเนินการ

ยกเลิกโครงการ

ยังไม่ด้าเนินการ

ยังไม่ด้าเนินการ
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63
แนวทางการพัฒนาที ่๒ การพัฒนาดา้นการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตา่งๆ

๑ โครงการรางระบายน้้าแบบธนาคารน้้า
ใต้ดินบ้านอีเซ

ระบายน้้าแบบธนาคารน้้าใต้
ดิน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
 ยาว 65.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร

๒๕,๐๐๐ บ้านอีเซ หมู่ที ่7 กองช่าง 
อบต.อีเซ

แนวทางการพัฒนาที ่๓ การพัฒนาแหล่งน้ า
๑ โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้้าเพือ่

การเกษตร บ้านโนน หมู่ที ่12
วางท่อส่งน้้าเพือ่การเกษตร 
ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง
 150 มิลมิเมตร ยาว 44๐ 
เมตร

๔๘๐,๐๐๐ บ้านโนน หมู่ที ่12 กองช่าง 
อบต.อีเซ

๒ โครงการเชื่อมท่อส่งน้้าเพือ่การเกษตร
 บ้านอีเซไปบ้านน้อยดงเมือง

เชื่อมท่อส่งน้้าเพือ่การเกษตร
 จ้านวน 1 งาน

๑๔๖,๐๐๐ บ้านอีเซ หมู่ที ่5 กองช่าง 
อบต.อีเซ

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 24 ม.ีค. 2563 งบประมาณ 
146,000 บาท

ยกเลิกโครงการ

ยังไม่ด้าเนินการ
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๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต
      แนวทางการพัฒนาที ่๑ การพัฒนางานสวัสดกิารสังคม

๑ เบีย้ยังชีพคนชรา จ่ายเบีย้ผู้สูงอายุต้าบลอีเซ 
จ้านวน ๕๐๕ คน

๔,๖๐๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
สวัสดิการฯ

๒ เบีย้ยังชีพคนพิการ จ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการ
ต้าบลอีเซ จ้านวน ๑๑๙ คน

๑,๕๓๖,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
สวัสดิการฯ

๓ เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ต้าบลอีเซ

๓๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
สวัสดิการฯ

๔ สนับสนุนการด้าเนินการของศูนย์
พัฒนาครอบครัว

สนับสนุนการด้าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต้าบลอีเซ

๒๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
สวัสดิการฯ

๕ โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาส คนแก่ คนชรา

เพือ่ให้การสงเคราะห์แก่
ราษฎรทีป่ระสบความทุกข์
ยากเดือดร้อน และ
ผู้ด้อยโอกาส

๒๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
สวัสดิการฯ

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ตามโครงการฯ

๓๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ต้าบลอีเซ

กอง
สวัสดิการฯ

ด้าเนินการแล้ว งบประมาณ 726,400 บาท

ด้าเนินการแล้ว งบประมาณ 9,000 บาท

ยังไม่ด้าเนินการ

ยังไม่ด้าเนินการ

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ด้าเนินการแล้ว งบประมาณ 2,199,700 บาท

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยังไม่ด้าเนินการ



11

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๗ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้

เพือ่ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้

๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้

ยากไร้ต้าบลอีเซ

กอง
สวัสดิการฯ

๘ โครงการสนับสนุนการด้าเนินการของ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพือ่สนับสนุนการด้าเนินการ
ของพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

๕,๐๐๐ ประชาชนต้าบลอีเซ กอง
สวัสดิการฯ

๙ โครงการสนับสนุนการด้าเนินการของ
สภาเด็กและเยาวชนต้าบลอีเซ

เพือ่สนับสนุนการด้าเนินการ
ของสภาเด็กและเยาวชน
ต้าบลอีเซ

๑๕,๐๐๐ เยาวชนต้าบลอีเซ กอง
สวัสดิการฯ

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)แก่โรงเรียนในเขตพืน้ทีต้่าบล
 ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

ส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)แก่โรงเรียนในเขต
พืน้ทีต้่าบล ๒ แห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

๔๕๖,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่โรงเรียนในเขตพืน้ทีต้่าบล
 ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง

ส่งเสริมและสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่โรงเรียน
ในเขตพืน้ทีต้่าบล ๒ แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง

๑,๒๐๓,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๓ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพือ่ใช้จ่ายตามโครงการ/
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

๔๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาที ่๒ การพัฒนางานการศึกษา

ยังไม่ด้าเนินการ

ยังไม่ด้าเนินการ

ยังไม่ด้าเนินการ

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 27 ก.พ. 2563 งบประมาณ 
94,725.68 บาท

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 30 ม.ค. 2563 งบประมาณ 
531,360 บาท

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 30 ม.ค. 2563 งบประมาณ 38,545
 บาท
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สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แนวทางการพัฒนาที ่๓ การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

๑ โครงการควบคุม และปูองกันโรค
ระบาด หรือโรคติดต่ออื่นๆ

เพือ่ปูองกันและควบคุมโรค
ระบาดหรือต่ดต่อในชุมชน

๑๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

๒ โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพือ่ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น การจัดซ้ือ
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ฯลฯ

๓๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

๓ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทาง
การแพทย์ตลอดจนครุภัณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

เพือ่จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือบริการทางการแพทย์
ตลอดจนครุภัณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปูองกันโรค
ในพืน้ทีต้่าบลอีเซ

๕,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

๔ อุดหนุนทีท่้าการปกครองอ้าเภอโพธิ์
ศรีสุวรรณตามโครงการบริจาคโลหิต

สนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการบริจาคโลหิต

๙,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

๕ โครงการตามแนวพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

สนับสนุนกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด้าริ
สาธารณสุข

๒๔๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 13 ก.พ. 2563 งบประมาณ 9,200 
บาท

ยังไม่ด้าเนินการ

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 10 ต.ค. 2562 งบประมาณ 9,000 
บาท

ยังไม่ด้าเนินการ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 26 ม.ีค. 2563 งบประมาณ 24,471
 บาท
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๓. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
      แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพ่ิมศักยภาพการผลิตเกษตรกรรมหลักและการส่งเสรมิเกษตร

๑ สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล

สนับสนุนการด้าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบล

๑๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

๒ โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ

เพื่อฝึกอบรมการท้าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ ให้กับประชาชน

๑๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด้าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

1 สนับสนุนวสิาหกิจชุมชนทอผ้าย้อม
เปลือกไม้มะดัน

ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ต้าบลอีเซ

20,000         ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

ยังไม่ด้าเนินการ

ยังไม่ด้าเนินการ

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ยังไม่ด้าเนินการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสรมิอาชพีเพ่ือเพ่ิมรายได้

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยังไม่ด้าเนินการ

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63
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๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
      แนวทางการพัฒนาที ่๑ การส่งเสริมการท านุบ ารุงพุทธศาสนา

  -
แนวทางการพัฒนาที ่๒ การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรฒ จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

๑ โครงการจัดงานวัฒนธรรมสายน้้า เพือ่จัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมสายน้้า ลุ่มน้้า
ห้วยทับทัน

๑๐๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๒ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง

เพือ่จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

10,000        ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๓ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
และงานกตัญญูผู้สูงอายุ ต้าบลอีเซ

เพือ่จัดกิจกรรมวันกตัญญู
ผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

40,000        ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๔ โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา เพือ่จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

30,000        ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๕ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม

เพือ่จัดกิจกรรมงานสืบสาน
การขับร้องท้านองสรภัญญะ

10,000        ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๖ อุดหนุนทีท่้าการปกครองอ้าเภอโพธิ์
ศรีสุวรรณ ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานกาชาดและการออกร้าน
นิทรรศการในเทศกาลปีใหม่ส่ีเผาไท
ศรีสะเกษ

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมงาน
กาชาดและการออกร้าน
นิทรรศการในเทศกาลปีใหม่
ส่ีเผาไทศรีสะเกษ

20,000        ศาลากลางจังหวัด
ศรีสะเกษ

กอง
การศึกษาฯ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 21 พ.ย. 2562 งบประมาณ 20,000
 บาท

ยังไม่ด้าเนินการ

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 29 พ.ย. 2562 งบประมาณ 10,000
 บาท

ยังไม่ด้าเนินการ

ยังไม่ด้าเนินการ

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 29 พ.ย. 2562 งบประมาณ 10,000
 บาท
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๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และนันทนาการ
      แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑ โครงการอนุรักษป์าุไม้และควบคุมไฟปาุ ด้าเนินกิจกรรมการอนุรักษป์าุ
และควบคุมไฟปาุ การ
ลักลอบท้าลายปาุในพื้นที่
ต้าบลอีเซ

๑๐,๐๐๐ พื้นที่ปาุต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

๒ อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอโพธิ์
ศรีสุวรรณ ตามโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรปาุไม้

เพื่อสนับสนุนการด้าเนิน
โครงการอนุรักษท์รัพยากรปาุ
ไม้

๓๘,๐๐๐ พื้นที่ปาุต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

๓ โครงการรักน้า้ รักปาุ รักษาแผ่นดิน เพื่อท้ากิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษรั์กษาส่ิงแวดล้อม

๕,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

๔ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
และพระราชเสาวนีย์

เพื่อด้าเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
และพระราชเสาวนีย์

๒๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านักปลัด

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงภมูิทัศน์แหล่งธรรมชาติเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยว
  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดือน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ยงัไม่ด้าเนินการ

ยงัไม่ด้าเนินการ

ยงัไม่ด้าเนินการ

ยงัไม่ด้าเนินการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดือน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนงานด้านกีฬา และนันทนาการ

๑ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน 
"อ้าเภอโพธิศ์รีสุวรรณคัพ"

เพื่อจดัแข่งขันกีฬาฟุตบอล
มวลชน "อ้าเภอโพธิศ์รีสุวรรณ
คัพ"

5,000          ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๒ โครงการแข่งขันกีฬามวลชนต้าบลอีเซ
 ต้านภยัยาเสพติด

เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ใหก้ับประชาชนต้าบลอีเซ

50,000        ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๓ การเปน็เจา้ภาพการแข่งขันกีฬา
แหง่ชาติ คร้ังที่ 47 (พ.ศ.2563) "ศรี
สะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคน
พิการแหง่ชาติ คร้ังที่ 37 (พ.ศ.
2564) "นครล้าดวนเกมส์" (อุดหนุน)

เพื่อสนับสนุนการเปน็เจา้ภาพ
การแข่งขันกีฬาแหง่ชาติ คร้ังที่
 47 (พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษ
เกมส์" และการแข่งขันกีฬา
คนพิการแหง่ชาติ คร้ังที่ 37 
(พ.ศ.2564) "นครล้าดวน
เกมส์"

150,000      ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๔ โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด โพธิศ์รีสุวรรณเกมส์ 
(อุดหนุน)

เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด โพธิศ์รีสุวรรณ
เกมส์

20,000        ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

ยงัไม่ด้าเนินการ

ด้าเนินการแล้ว เมื่อ 30 ม.ค. 2563 งบประมาณ 77,705
 บาท โอนงบเพิ่ม 30,000 บาท

ยงัไม่ด้าเนินการ

ยงัไม่ด้าเนินการ
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๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
      แนวทางการพัฒนาที ่๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สิน

๑ โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
ต้าบลอีเซ

เพือ่ด้าเนนิการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. ในต้าบลอีเซ

๕๐,๐๐๐ ตามโครงการฯ ส้านกัปลัด

๒ โครงการต้ังจดุบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

จดัต้ังศูนย์อ้านวยความ
สะดวกและปลอดภยัทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

๒๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านกัปลัด

๓ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ธรรมชาติ

เพือ่ช่วยเหลือราษฎรที่
ประสบภยัทางธรรมชาติใน
พืน้ทีต้่าบลอีเซ

๑๐,๐๐๐ พืน้ทีต้่าบลอีเซ ส้านกัปลัด

๔ โครงการจา้งเหมาบริการอาสาสมัครกู้
ชีพ

เพือ่ด้าเนนิการจา้งเหมา
บริการอาสาสมัครกู้ชีพ

๓๐๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านกัปลัด

แนวทางการพัฒนาที ่๒ การส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค สิทธเิสรีภาพของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

๑ โครงการ อบต.สัญจร เพือ่จดัประชาคมหมู่บา้น 
เพือ่รับฟังปญัหาและความ
ต้องการของประชาชน

5,000          ต้าบลอีเซ ส้านกัปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ยังไม่ด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว เมื่อ 15 ม.ค. 2563 งบประมาณ 9,900 
บาท

ยังไม่ด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว เมื่อ 3 มี.ค. 2563 งบประมาณ 140,000
 บาท
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

แนวทางการพัฒนาที ่๓ การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

๑ โครงการด้าเนนิการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพือ่จดักิจกรรมปอูงกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

๑๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

๒ อุดหนนุทีท่้าการปกครองอ้าเภอโพธิ์
ศรีสุวรรณ ตามโครงการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด ประจ้าปี
งบประมาณ ๒๕๖2

เพือ่จดักิจกรรมตาม
โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด ประจ้าปี
งบประมาณ ๒๕๖2"

๒๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ กอง
การศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาที ่๔ การสร้างความเขม้แขง็แก่ชมุชน

๑ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนและในชุมชน

เพือ่ท้ากจกรรมส่งเสริมการ
จดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชนต้าบลอีเซ

๔๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านกัปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

ยังไม่ด้าเนนิการ

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ยังไม่ด้าเนนิการ

ยังไม่ด้าเนนิการ
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๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
      แนวทางการพัฒนาที ่๑ การพัฒนางานบริหารจัดการและการด าเนินตามนโยบายรัฐบาล

๑ โครงการเทิดทูลและธ้ารงไว้ซ่ึงสถาบนั
หลักตลอดจนการจดังานวันรัฐพิธี 
หรือวันส้าคัญหลักของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์

เพือ่ด้าเนนิการโครงการเทิด
ทูลและธ้ารงไว้ซ่ึงสถาบนั
หลักตลอดจนการจดังานวัน
รัฐพิธี หรือวันส้าคัญหลัก
ของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

10,000        ต้าบลอีเซ ส้านกัปลัด

๒ อุดหนนุทีท่้าการปกครองอ้าเภอโพธิ์
ศรีสุวรรณ ตามโครงการสนบัสนนุการ
จดังานรัฐพิธีและงานวันส้าคัญอื่นๆ 
ของชาติ เพือ่เทิดทูนปกปอูงสถาบนั
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เพือ่ด้าเนนิการตามโครงการ
สนบัสนนุการจดังานรัฐพิธี
และงานวันส้าคัญอื่นๆ ของ
ชาติ เพือ่เทิดทูนปกปอูง
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

80,000        อ้าเภอโพธิศ์รี
สุวรรณ

ส้านกัปลัด

๓ อุดหนนุเทศบาลต้าบลโดด ตาม
โครงการบริหารสถานทีก่ลางเพือ่ใช้
เปน็ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่ด้าเนนิการตามโครงการ
บริหารสถานทีก่ลางเพือ่ใช้
เปน็ศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลโดด ส้านกัปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

ด้าเนนิการแล้ว เมื่อ 18 ธ.ค. 2562 งบประมาณ 18,000
 บาท

ด้าเนนิการแล้ว เมื่อ 21 พ.ย. 2563 งบประมาณ 30,000
 บาท

ด้าเนนิการแล้ว เมื่อ 21 พ.ย. 2563 งบประมาณ 50,000
 บาท
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส. 
อบต. พนกังาน พนกังานจา้ง ผู้น้า
ชุมชน ตลอดจนหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง

เพือ่ด้าเนนิการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจดัการของ
บคุลากร ผู้น้าหมู่บา้น ผู้น้า
องค์กรภาคประชาชน 
สมาชิก อบต. พนกังาน 
ผู้บริหาร

๓๐๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านกัปลัด

๕ โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการ
ปฏบิติัราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล

เพือ่ประเมินผล
ประสิทธิภาพการปฏบิติั
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล

๒๖,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านกัปลัด

๖ โครงการส่งเสริมสนบัสนนุและจดัการ
การเลือกต้ัง

เพือ่สนบัส่งเสริมสนบัสนนุ
และจดัการการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

๒๐,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านกัปลัด

๗ โครงการสนบัสนนุนโยบายส้าคัญของ
รัฐ กระทรวง ทบวง กรม

เพือ่สนบัสนนุนโยบายส้าคัญ
ของรัฐ

๕,๐๐๐ ต้าบลอีเซ ส้านกัปลัด

ยังไม่ด้าเนนิการ

ยังไม่ด้าเนนิการ

ยังไม่ด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว เมื่อ 24 ธ.ค. 2562 งบประมาณ 46,000
 บาท โอนเพิม่ 45,000 บาท
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

๑๐ โครงการจดัหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
ส้านักงาน ตลอดจนส่ิงอ้านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใน
องค์กร

ส านักปลัด
กล้องถ่ายภาพ 26,000 ส้านกัปลัด ส้านกัปลัด
เก้าอี้ส้านกังาน 4,000 ส้านกัปลัด ส้านกัปลัด
ตู้กดน้้าด่ืมร้อน/เย็น 8,000 ส้านกัปลัด ส้านกัปลัด
ตู้เก็บเอกสาร 18,000 ส้านกัปลัด ส้านกัปลัด
พัดลมอุตสาหกรรม 20,000 ส้านกัปลัด ส้านกัปลัด
กล้องวิดีโอ 16,500 ส้านกัปลัด ส้านกัปลัด
โทรทัศน ์Smart TV 27,500 ส้านกัปลัด ส้านกัปลัด
กองการศึกษา
ตู้เก็บของเด็ก 6,000 กองการศึกษา กองการศึกษา
ตู้เย็น 13,000 กองการศึกษา กองการศึกษา
เคร่ืองพิมพ์ 24,000 กองการศึกษา กองการศึกษา
เคร่ืองส้ารองไฟ 5,800 กองการศึกษา กองการศึกษา
กองสวัสดกิารสังคม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
เคร่ืองพิมพ์ 8,900 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
เคร่ืองส้ารองไฟ 5,800 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
กองชา่ง
เก้าอี้ส้านกังาน 15,000 กองช่าง กองช่าง

ด้าเนนิการแล้ว งบประมาณ 26,000 บาท
ด้าเนนิการแล้ว งบประมาณ 3,800 บาท

ยังไม่ด้าเนนิการ
ด้าเนนิการแล้ว งบประมาณ 16,500 บาท

ยังไม่ด้าเนนิการ
ยังไม่ด้าเนนิการ
ยังไม่ด้าเนนิการ

ยังไม่ด้าเนนิการ
ยังไม่ด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว งบประมาณ 23,700 บาท
ด้าเนนิการแล้ว งบประมาณ 5,500 บาท

ด้าเนนิการแล้ว งบประมาณ 22,000 บาท
ด้าเนนิการแล้ว งบประมาณ 8,800 บาท
ด้าเนนิการแล้ว งบประมาณ 5,500 บาท

ยังไม่ด้าเนนิการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน

1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

ตู้เก็บเอกสาร 13,000 กองช่าง กองช่าง
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๓,๕๐๐ กองช่าง กองช่าง
ชุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต ๑๕,๐๐๐ กองช่าง กองช่าง
แบบหล่อคอนกรีต ๒๔,๐๐๐ กองช่าง กองช่าง
เวอร์เนยีร์ดิจติอล ๔,๐๐๐ กองช่าง กองช่าง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ ๒๒,๐๐๐ กองช่าง กองช่าง
เคร่ืองพิมพ์ ๕๔,๐๐๐ กองช่าง กองช่าง

ยังไม่ด้าเนนิการ
ด้าเนนิการแล้ว งบประมาณ 53,000 บาท

ยังไม่ด้าเนนิการ
ยังไม่ด้าเนนิการ
ยังไม่ด้าเนนิการ
ยังไม่ด้าเนนิการ
ยังไม่ด้าเนนิการ
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1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บา้นอีเซ องค์การบริหารส่วน
ต้าบลอีเซ อ้าเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

170,000 ศพด.บา้นอีเซ กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการบริหาร
จัดการน้า้อย่างบรูณาการ

ขุดลอกหนองหนกั หมูท่ี่ 6 
บา้นหนองหนกั ต้าบลอีเซ มี
ปริมาตร ดินขุดไม่นอ้ยกว่า 
25,250 ลูกบาศก์เมตร 

องค์การบริหาร ส่วนต้าบลอี
เซ อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ

979,000 หนองหนกั กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม จากหน่วยงานอ่ืน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน)

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดอืน

องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน
1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

ยังไมด่ าเนินการ

จัดท าราคากลาง
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน
1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

3 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการบริหาร
จัดการน้า้อย่างบรูณาการ

ขุดลอกหนองเบบ หมูท่ี่ 1 
บา้นแสง ต้าบลอีเซ มี

ปริมาตรดินขุด ไม่นอ้ยกว่า 
30,500 ลูกบาศก์เมตร 

องค์การบริหารส่วนต้าบล อี
เซ อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ

1,179,000 หนองเบบ กองช่าง

4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูีบน้า้ด้วย
ไฟฟูา

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูีบ
น้า้ด้วยไฟฟูา บา้นพระ หมูท่ี่

 2 ต้าบลอีเซ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลอีเซ อ้าเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะ

เกษ

3,544,000 สถานสูีบน้า้ด้วย
ไฟฟูาบา้นพระ

กองช่าง

5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูีบน้า้ด้วย
ไฟฟูา

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูีบ
น้า้ด้วยไฟฟูา บา้นหนองฮู 

หมูท่ี่ 12 ต้าบลอีเซ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลอีเซ อ้าเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะ

เกษ

545,000 สถานสูีบน้า้ด้วย
ไฟฟูาบา้นหนองฮู 
(บริเวณ บา้นโนน 

ม.12)

กองช่าง

ยังไมด่ าเนินการ

จัดท าราคากลาง

จัดท าสัญญา
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความก้าวหน้า/การด าเนินการ รอบ 6 เดอืน
1 ต.ค 62 - 31 ม.ีค. 63

6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูีบน้า้ด้วย
ไฟฟูา

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูีบ
น้า้ด้วยไฟฟูา บา้นหนองฮู 
หมูท่ี่ 3 ต้าบลอีเซ องค์การ

บริหารส่วนต้าบลอีเซ อ้าเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะ

เกษ

1,176,000 สถานสูีบน้า้ด้วย
ไฟฟูาบา้นหนองฮู 

(บริเวณ บา้น
หนองฮู ม.3)

กองช่าง

7 การแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้า้
อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูบ่า้น)

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมูบ่า้น แบบผิวดิน 
ขนาดใหญ่ หมูท่ี่ 3 บา้น

หนองฮู ต้าบลอีเซ องค์การ 
บริหารส่วนต้าบลอีเซ อ้าเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด ศรีสะ

เกษ

641,000 ประปาบา้นหนองฮู
 ม.3

กองช่าง

8 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ชุดอุปกรณ์ส้าหรับหอ้งเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
เบญจคามวิทยาสรรค์ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลอีเซ
 อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ

30,700 ศพด.เบญจคามฯ กองการศึกษา

จัดท าสัญญา

ยังไมด่ าเนินการ

จัดท าราคากลาง
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