
 
ประกาศ อบต.สสีุก 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบครึ่งปแรก) 
******************************************* 

    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มีกลไกให
ประชาชนในทองถ่ินมสีวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผล
การติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในที่
เปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันทีผู่บริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทกุป 
    ดังน้ันเพือ่การปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.สสีุก จงึขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากบัการบรหิารจัดการ  อบต.สสีุก ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน ของ อบต.สสีุก  
    "สาธารณูปโภคพรอม สิ่งแวดลอมดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาไวซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม" 
ข. พันธกิจ ของ อบต.สสีุก  
    - 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อบต.สีสุกไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
    ยุทธศาสตรการพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 



        1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการเกษตร 
        3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
    ยุทธศาสตรยกระดับสงัคมใหเปนเมืองนาอยู  
        1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการศึกษา 
        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        6. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตรบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหมีความสมบรูณอยางย่ังยืน 
        1. แผนงานสาธารณสุข 
        2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        4. แผนงานการเกษตร 
 
    ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน 
        1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        3. แผนงานสังคมสงเคราะห 
        4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 



 
    ยุทธศาสตรการพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
        1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการพาณิชย 

ง. การวางแผน 
    อบต.สีสกุ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาและแผนพฒันา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวน
รวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรบัฟงปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ทีบ่รรจุไวในแผนพฒันา 3 ป ตอไป  
    อบต.สีสกุ ไดประกาศใชแผนพฒันา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการทีจ่ะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 

4 680,000.00 3 150,000.00 3 150,000.00 4 350,000.00 3 150,000.00 

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู  

36 40,267,000.00 59 51,864,500.00 85 73,392,300.00 79 57,542,100.00 68 96,885,000.00 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ
อยางย่ังยืน 

6 5,590,000.00 9 3,322,000.00 12 7,147,000.00 17 17,241,000.00 8 3,890,000.00 

ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และความปลอดภัย

17 1,285,000.00 17 1,285,000.00 19 1,895,000.00 26 7,895,000.00 20 2,895,000.00 



ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ 

3 610,000.00 7 2,160,000.00 4 910,000.00 11 14,571,000.00 5 6,110,000.00 

รวม 66 48,432,000.00 95 58,781,500.00 123 83,494,300.00 137 97,599,100.00 104 109,930,000.00 
 

    จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารอบต.สสีุก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการทีบ่รรจอุยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 58 โครงการ งบประมาณ 29,893,668 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกจิ - - 

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  37 28,203,667.56 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบรูณอยางย่ังยืน 3 80,000.00 

ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพือ่ปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน 15 1,000,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3 610,000.00 

รวม 58 29,893,667.56 
 

    รายละเอียดโครงการในขอบญัญัติงบประมาณ อบต.สสีุก มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกันแนวเขตที่
สาธารณะในเขตตําบลสสีุก 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 

เพื่อใหทราบแนวเขตของแตละ
หมูบานที่แนนอน 

หมูที่ 1-15 



สํานักงานปลัด อบต. 

2.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการประกวดแขงขัน
กิจกรรมทางวิชาการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ในทุก
ระดับ 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กและบุคลากรทางกอง
การศึกษาฯ เขารวมกจิกรรมการ
แขงขันการประกวดกจิกรรมทาง
วิชาการทั้งระดับศูนย/ตําบล/
อําเภอ/จังหวัด 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ทั้ง 2 แหง 

3.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการสงเสรมิศักยภาพ
คณะกรรมการศูนยพฒันา
เด็กเล็ก 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหคณะกรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดมีการพฒันาการเรียน
การสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ทั้ง 2 แหง 

4.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการอาหารเสรมิ (นม) 645,667.56 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 
และศพด. ไดรับประทานนม
เสริมสรางพัฒนาการอยางสมวัย 

เด็กอนุบาล นักเรียนป.1-ป.6 
และ ศพด. ในเขตอบต.สีสุก 

5.  ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให โครงการกีฬาสีศูนยพฒันา 30,000.00 สวนการศึกษา, กอง เพื่อใหเด็กเล็กรูจกัการเลนกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ทั้ง 2 แหง 



เปนเมืองนาอยู  เด็กเล็ก  การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

และรูรักสามัคคี 

6.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการจัดการเรียนรูสูโลก
กวาง 

40,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กเล็กไดเรียนรูนอก
สถานที่พรอมประสบการณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ทั้ง 2 แหง 

7.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน 

2,652,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรบั
ประทานอาหารที่มปีระโยชน
และถูกหลักโภชนาการ 

เด็กอนุบาลนักเรียนระดับ ป.
1-ป.6 และศพด. ในเขต อบต.
สีสุก 

8.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออก  

100,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
อันตรายที่เกิดจากโรค
ไขเลือดออก 

จัดซื้อดําเนินการฉีดพนหมอก
ควันกําจัดยุงลายจัดซื้อ
ทรายอะเบทเพื่อกําจัดลูกนํ้า



ยุงลายและดําเนินการรณรงค 

9.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการหมูบานปลอดภัยไร
โรคพิษสุนัขบา 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อใหหมูบานตางๆ ไมมีโรคพิษ
สุนัขบา และดําเนินกิจกรรม
รณรงคปองกัน 

ฉีดวัคซีนใหกับสุนัขและแมว
ในหมูบานตางๆ ในเขตตําบล
สีสุก 

10. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

300,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

หมูบานละ 20,000บาท 
จํานวน 15 หมูบาน 

11. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บาน
โคกหนองโสน หมูที่ 2 สาย
บานนายสมโภชน-บานนาง
เจียม 

575,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 
ม. ยาว 274 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ คสล. 1,096 ตร.ม. 
(ไมมีไหลทาง) รายละเอียด
โครงการตามแบบ อบต.สีสกุ 

12. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการซอมสราง
ถนนลาดยาง บานโคกหนอง
โสน หมูที่ 3 สายสี่แยก
ศาลากลางหมูบาน-บาน
นายหอย 

447,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ผิวทาง Asphaltic Concret 
โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 188 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 940 ตร.
ม. รายละเอียดโครงการตาม
แบบ อบต.สีสกุ 

13. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บานบุ
วังหวา หมูที่ 4 สายขางสระ
นํ้าหนองบัวตาแกวฝงทิศ

390,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 5 
ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
750 ตร.ม. (ไมมีไหลทาง) 



เหนือ สํานักการชาง รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

14. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บานวัง
วารี หมูที่ 5 สายบานนาย
กวง-บานนายชัย 

462,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 
ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
880 ตร.ม. (ไมมีไหลทาง) 
รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

15. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการปรับปรงุถนน โดย
เสริมผิวจราจรหินคลกุ บาน
นาลุง หมูที่ 6 สายไปมาบ
สาระเส็ด 

308,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ผิวจราจรหินคลกุ กวาง 4 ม. 
ยาว 730 ม. หนา 0.10 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,920 
ตร.ม. รายละเอียดโครงการ
ตามแบบ อบต.สสีุก 

16. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บาน
ขาม หมูที่ 7 สายขาง
โรงเรียนขามสงเคราะห 

415,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ปรัขนาดผิวจราจร คสล. 
กวาง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม
นอยกวา 750 ตร.ม. พรอม
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 ม. 
รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

17. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการเสรมิผิวลูกรงั ถนน
สายบานขาม-อางโกรก
กระโดน บานขาม หมูที่ 7 

0.00 
สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

โดยเสริมผิวจราจรลูกรัง กวาง 
4 ม. ยาวรวม 1,900 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม



ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

นอยกวา 7,600 ตร.ม. 
รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

18. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนน
สายบานนางลอย โถมกระ
โทก - บานนายแกว ผอง
กลาง บานหินมงคล หมูที่ 8 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสรมิ
เหล็กกวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสรมิเหลก็ไมนอย
กวา 800 ตร.ม. พรอมไหล
ทางลกูรังขางละ 0.50 ม. 
รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

19. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บานหิน
มงคล หมูที่ 8 สายบานนาย
ไพศาล-วัดหินมงคล 

328,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 
ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
600 ตร.ม. พรอมไหลทาง
ลูกรงัขางละ0.50 ม. 
รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

20. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บาน
หนองไผ หมูที่ 9 สายวัด
บานหนองไผ-ปมนํ้ามันนาย
วุน(ชวงที่เหลือ) 

587,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 5 
ม. ยาว 226 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
1,130 ตร.ม. (ไมมีไหลทาง). 
รายละเอียดโครงการตามแบบ 



อบต.สสีุก 

21. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บาน
ซาด หมูที่ 10 สายแยก
ศาลาประชาคม-หนอง
ไขเนา 

437,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 
ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
800 ตร.ม. พรอมไหลทาง
ลูกรงัขางละ 0.50 ม. 
รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

22. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการปรับปรงุถนน โดย
เสริมผิวจราจรหินคลกุ บาน
ใหมมงคล หมูที่ 11 สาย
แยกศาลาประชาคม-บาน
นางสมพิศ 

423,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ผิวจราจรหินคลกุ กวาง 4 ม. 
ยาว 1,065 ม. หนา 0.10 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,260 
ตร.ม. รายละเอียดโครงการ
ตามแบบ อบต.สสีุก 

23. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการปรับปรงุโดยเสรมิ
ผิวจราจรหินคลกุ ถนนสาย
บานซาด-หนองอายเค บาน
ซาด หมูที่ 10 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจรหินคลุก กวาง 
5 ม. ยาว 715 หนา 0.10 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,575 
ตร.ม. รายละเอียดโครงการ
ตามแบบ อบต.สสีุก 

24. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บาน
หนองบัวขาว หมูที่ 13 สาย
บานนางบญุชวย คลองสบื
ขาว  

437,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 
ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
800 ตร.ม. พรอมไหลทาง
ลูกรงัขางละ 0.50 ม. 



รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

25. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการปรับปรงุถนนโดย
เสริมผิวจราจรหินคลกุ ถนน
สายบานหนองบัวขาว-บาน
สันติสุข บานหนองบัวขาว 
หมูที่ 13 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจรหินคลุกกวาง 
5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.10 
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
4,500 ตร.ม. รายละเอียด
โครงการตามแบบ อบต.สีสกุ 

26. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บานหัว
อางพระราชดําริ หมูที่ 14 
ซอยพาสุขพฒันา 

472,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 
ม. ยาว 225 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
900 ตร.ม. (ไมมีไหลทาง) 
รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

27. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการเสรมิผิวลูกรงั ถนน
สายบานหัวอาง
พระราชดําร-ิทาจะหลงุ 
บานหัวอางพระราชดําริ หมู
ที่ 14 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

โดยเสริมผิวลูกรังขนาดกวาง 
4 ม. ยาว 1,420 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 5,680 ตร.ม. 
รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

28. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ บาน
โคกศรีสุข หมูที่ 15 ซอย
ขางสระนํ้าหนองโปงเปง 

471,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ขนาดผิวจราจร คสล. กวาง 4 
ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
880 ตร.ม. (ไมมีไหลทาง) 



สํานักการชาง รายละเอียดโครงการตามแบบ 
อบต.สสีุก 

29. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการหลังฝนถนนดี 180,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีถนนไวสําหรับ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก 

ทั้ง 15 หมูบาน 

30. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

30,000.00 
สวนสวัสดิการสงัคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

เพื่อใหความรูแกประชาชน
เกี่ยวกับการแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมอบรมปละ 1 ครั้ง 

31. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการฝกอบรมสงเสริม
อาชีพ 

50,000.00 
สวนสวัสดิการสงัคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

เพื่อสรางอาชีพใหกบัประชาชน 
สรางรายได 

ประชาชนในเขตตําบลสสีุก 

32. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูพิการ  

30,000.00 
สวนสวัสดิการสงัคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

เพื่อใหผูพิการไดพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

จัดกิจกรรมอบรมปละ 1 ครั้ง 

33. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสงูอายุ  

30,000.00 
สวนสวัสดิการสงัคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

เพื่อใหผูสงูอายุไดพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

จัดกิจกรรมอบรมปละ 1 ครั้ง 

34. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 12,546,000.00 
สวนสวัสดิการสงัคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 

เพื่อใหผูสงูอายุมีคุณภาพที่ดีข้ึน  
ผูสงูอายุที่แจงความจํานงทั้ง 
15 หมูบาน 



สํานักสวัสดิการสังคม 

35. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

เบี้ยยังชีพผูพิการ 5,460,000.00 
สวนสวัสดิการสงัคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

ผูพิการที่แจงความจํานงใน
เขต อบต.สสีุก รายละ 800 
บาท/เดือน 

36. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 48,000.00 
สวนสวัสดิการสงัคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
สํานักสวัสดิการสังคม 

เพื่อใหผูปวยเอดสมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ผูปวยเอดสที่แจงความจํานง
ในเขต อบต.รายละ 500 
บาท/เดือน 

37. 
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู  

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพื้นที่องคการ
บรหิารสวนตําบลสีสกุ 

200,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการบรกิารดาน
สาธารณสุขแกประชาชนในเขต
ตําบลสีสุก 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสีสุก 

38. 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความ
สมบรูณอยางย่ังยืน 

โครงการฝกอบรมการคัด
แยกขยะมูลฝอย 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
สีสุกมีความรูในการคัดแยกขยะ
ที่ถูกวิธี 

ประชาชนในเขตตําบลสสีุก 

39. 

ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความ
สมบรูณอยางย่ังยืน 

โครงการอบรมเครือขาย
อาสาสมัครปองกันไฟปา 
(อส.ปฟ.) 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
สีสุกมีความรูในการปองกันไฟปา 

จัดกิจกรรมอบรมปละ 1 ครั้ง 

40. 
ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความ

โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติ 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อเทิดพระเกียรติและรักษา
สิ่งแวดลอม 

กิจกรรมปลูกตนไมอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 



สมบรูณอยางย่ังยืน 

41. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการปองกันอบุัติเหตุ
และบริการประชาชนชวง
เทศกาลปใหม 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อปองกันอบุัติเหตุและ
ใหบรกิารประชาชนในชวง
เทศกาลปใหม 

ต้ังจุดสกัดและจุดบริการ
ประชาชน 

42. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการปองกันอบุัติเหตุ
และบริการประชาชนชวง
เทศกาลสงกรานต 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อปองกันอบุัติเหตุและ
ใหบรกิารประชาชนในชวง
เทศกาลสงกรานต 

ต้ังจุดสกัดและจุดบริการ
ประชาชน 

43. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

การดําเนินงานแกไขปญหา
และบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัยตางๆ  

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยทางธรรมชาติ เชน 
วาตภัย อุทกภัย เปนตน 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลสสีุก 

44. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อแกไขปญหายาเสพติดในเขต
ตําบลสีสุก 

จํานวน 15 หมูบาน 

45. 
ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่

โครงการสงเสรมิความ
สมานฉันทปกปองสถาบัน 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 

เพื่อสรางความสมานฉันทความ
รัก สามัคคีของคนในชาติ และ

จัดกิจกรรมสงเสริมตลอด
ปงบประมาณ/จัดทําปาย



ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

สรางความสามัคคีของคนใน
ชาติ 

สํานักงานปลัด อบต. แสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

รณรงค 

46. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

การดําเนินงานตามนโยบาย
แหงรัฐคณะรักษาความสงบ
แหงชาติและ
กระทรวงมหาดไทย 

100,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อดําเนินการนโยบายของ
รัฐบาล คสช.และ
กระทรวงมหาดไทย 

หมูบานในเขต อบต.สสีุก 

47. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

0.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กมจีิตสํานึกที่ดีเปนคนดี
ของสังคม 

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 

48. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตซอลตานภัยยาเสพติด 

120,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็ก เยาวชนรูจกัใชเวลา
วางใหเปนประโยชน 

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 

49. ยุทธศาสตรการเสรมิสราง โครงการจัดการแขงขันกีฬา 120,000.00 สวนการศึกษา, กอง เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ จัดกิจกรรมแขงกันกีฬา



ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

ฟุตบอลสสีุกคัพตานภัยยา
เสพติด 

การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

ประชาชนในเขตพื้นทีรู่จักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนและ
หางไกลยาเสพติด  

ฟุตบอลปละ 1 ครั้ง 

50. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการเขาคายเพือ่
สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชวงฤดูรอน 

40,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เด็ก เยาวชนรูจักใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 

51. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการสงเสรมิกิจกรรม
ทางศาสนา 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อบํารุงศาสนาใหเจรญิรุงเรือง 
คงอยูตอไป 

จัดกิจกรรมตามวันสําคัญทาง
ศาสนา  

52. 
ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 

โครงการสบืสานงาน
ประเพณีเขาพรรษา 

30,000.00 
สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา

เพื่อสบืสานวัฒนธรรมใหคงอยู
ตลอดไป 

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 



และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

53. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการสบืสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

60,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสบืสานวัฒนธรรมใหคงอยู
ตลอดไป 

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 

54. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการสบืสานงาน
ประเพณีสงกรานต 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสบืสานวัฒนธรรมใหคงอยู
ตลอดไป 

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 

55. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสราง
ความมั่นคงทุกมิติ เพือ่
ปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการบริหารสวน
ตําบลสีสุก 

300,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อเปนผูชวยเจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที ่

ประชาชนในเขตตําบลสสีุก 
จํานวน 50 คน 



56. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อการจัดทําแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหมี
ประสิทธิภาพ 

จัดประชุมประชาคมเพือ่
จัดทําแผนพฒันาทองถ่ินสีป่
และสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบรูณาการ 

57. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการจัดการเลือกต้ัง
ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

500,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกต้ังนายก อบต.
และสมาชิก อบต. ตาม
คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด(กรกณีครบวาระ,ยุบสภา
,กรณีแทนตําแหนงที่วาง และ
กรณีสัง่ใหมกีารเลือกต้ังใหมและ
กรณีอื่น) 

ทั้ง 15 หมูบาน 

58. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทะเบียน
ทรัพยสิน 

100,000.00 
สวนการคลงั, กอง
คลัง, สํานักคลัง 

เพื่อใหการบริการจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

บุคลากรในกองคลัง 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     อบต.สสีุก มกีารใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบญัญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จํานวนเงิน 
21,971,668 บาท มีการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 13 โครงการ จํานวนเงิน 9,104,252 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกจิ 
    

ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  8 9,318,142.56 8 8,903,641.80 



ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบรูณอยางย่ังยืน 1 50,000.00 1 50,000.00 

ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพือ่ปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

4 263,610.00 4 150,610.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    

รวม 13 9,631,752.56 13 9,104,251.80 

    รายละเอียดโครงการในขอบญัญัติงบประมาณอบต.สีสกุ ที่มีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู  

คาอาหารเสริม (นม) 645,667.56 645,667.56 231,166.80 0.00 

2.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู  

โครงการจัดการเรียนรูสู
โลกกวาง 

40,000.00 38,775.00 38,775.00 1,225.00 

3.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู  

เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน 

2,652,000.00 1,332,000.00 1,332,000.00 1,320,000.00 

4.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู  

โครงการหลังฝนถนนดี 180,000.00 161,700.00 161,700.00 18,300.00 

5.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู  

โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพ 

50,000.00 47,200.00 47,200.00 2,800.00 

6.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู  

เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 12,546,000.00 5,008,200.00 5,008,200.00 7,537,800.00 

7.  ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน เบี้ยยังชีพคนพกิาร 5,460,000.00 2,063,600.00 2,063,600.00 3,396,400.00 



เมืองนาอยู  

8.  
ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู  

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 48,000.00 21,000.00 21,000.00 27,000.00 

9.  
ยุทธศาสตรบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน 

โครงการอบรมเครือขาย
อาสาสมัครปองกันไฟ
ปา (อส.ปฟ.) 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

10. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการปองกัน
อุบัติเหตุและบรกิาร
ประชาชนชวงเทศกาลป
ใหม 

30,000.00 17,910.00 17,910.00 12,090.00 

11. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

การดําเนินงานแกไข
ปญหาและบรรเทา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัยตางๆ 

30,000.00 5,700.00 5,700.00 24,300.00 

12. 

ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตซอลตานภัยยา
เสพติด 

120,000.00 120,000.00 7,000.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตบอลสสีุกคัพ
ตานภัยยาเสพติด 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 



และทรัพยสินของประชาชน 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564 
อบต.สีสุก จักราช จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร 

แผนการ
ดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จํานว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จํานว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จํานว
น 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 4 
350,000.0

0 
- - 

    

2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  79 
57,542,10

0.00 
37 

28,203,66
7.56 

8 
9,318,14

2.56 
8 

8,903,64
1.80 

3.ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบรูณอยาง
ย่ังยืน 

17 
17,241,00

0.00 
3 80,000.00 1 

50,000.0
0 

1 
50,000.0

0 

4.ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลกัของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

26 
7,895,000

.00 
15 

1,000,000
.00 

4 
263,610.

00 
4 

150,610.
00 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 11 
14,571,00

0.00 
3 

610,000.0
0     

รวม 137 97,599,1 58 29,893,6 13 9,631,75 13 9,104,25



00.00 67.56 2.56 1.80 
 

ช. ผลการดําเนินงาน 
     อบต.สสีุก ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเรจ็ดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 
อปท. ใสขอมลูผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ขอมลูผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายไชยย ทองกระโทก นายกองคการบรหิารสวนตําบลสสีุก 044756160 - - 

นางจุฑามาศ ตนกระโทก รององคการบรหิารสวนตําบลสสีุก 044756160 - - 

นายธงชัย ทางกระโทก รององคการบรหิารสวนตําบลสสีุก 044756160 - - 

นายส ีธงกระโทก ผูแทนสภาองคการบรหิารสวนตําบล
สีสุก 

044756160 - - 

นายกวง ตากกระโทก ผูแทนสภาองคการบรหิารสวนตําบล
สีสุก 

044756160 - - 

นางเสาวลักษณ ภูมะเรงิ ผูแทนสภาองคการบรหิารสวนตําบล
สีสุก 

044756160 - - 

นางภาวิณี ทานกระโทก ผูทรงคุณวุฒ ิ - - - 

นายรุจน แตงกระโทก ผูทรงคุณวุฒ ิ - - - 

นายศิร ิตากกระโทก ผูทรงคุณวุฒ ิ - - - 



นายสันทัด ปลั่งกลาง ผูแทนภาคราชการ - - - 

นายเจษฎา สุปญญเดชา ผูแทนภาคราชการ - - - 

นางสาวณัฏฐชนุตร ตุนาค ผูแทนภาคราชการ - - - 

นายประยงค นิดกระโทก ผูแทนประชาคมทองถ่ิน - - - 

นางสาวสิดารัตน สังสูงเนิน ผูแทนประชาคมทองถ่ิน - - - 

นายคํารณ สุดใจ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน - - - 

นายชัยวัฒน ตากกระโทก ผูแทนประชาคมทองถ่ิน - - - 

ส.ต.อ.หญงิณัฐญาณ บาตรโพธ์ิ ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลสสีุก 044756160 - - 

นายชูชีพ โถมกระโทก หัวหนาสํานักปลัด อบต. 044756160 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายวัชรพงศ ชินเจริญวุฒ ิ สมาชิกสภา หมูที่ 7 - - - 

นายพิรพัฒณ สุรสัวดี สมาชิกสภา หมูที่ 3 - - - 

นายชาญ ตนกระโทก สมาชิกสภา หมูที่ 8 - - - 

นายสมหมาย แทวกระโทก ผูใหญบานบานนาลุง หมูที่ 6 - - - 

นายอนุรักษ ทองกระโทก ผูใหญบานบานใหมมงคล หมูที่ 11 - - - 

นางสาวสุทธินุช มงคลชาติ เจาพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.สีสุก - - - 

นางปภาวรินทร สุปญญเดชา ครู กศน. อําเภอจักราช - - - 



ส.ต.อ.หญงิณัฐญาณ บาตรโพธ์ิ ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลสสีุก 044756160 - - 

นายชูชีพ โถมกระโทก หัวหนาสํานักปลัด อบต. 044756160 - - 

นางสมหมาย แตงกระโทก ผูทรงคุณวุฒ ิ - - - 

นางชลิตา โฮตา  ผูทรงคุณวุฒ ิ - - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

ส.ต.อ.หญงิณัฐญาณ บาตรโพธ์ิ ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลสสีุก 044756160 - - 

นางกัลยา สวนพริกไทย รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบล
สีสุก 

044756160 - - 

นายสําเรงิ สินกระโทก ผูอํานวยการกองชาง 044756160 - - 

นางเศรษฐิภรณ นาควิริยะ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 044756160 - - 

นายนิวัติ เนตรเสนียนันท ผูแทนประชาคมทองถ่ิน - - - 

นายวัฒนา แตงกระโทก ผูแทนประชาคมทองถ่ิน - - - 

นายสมชาย ไทยเจริญทรัพย ผูแทนประชาคมทองถ่ิน - - - 

นายชูชีพ โถมกระโทก หัวหนาสํานักปลัด อบต. 044756160 - - 

นายเจรญิพร อาจสังข นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 044756160 - - 

น.ส.นลพรรณ เพชรบุนนาก  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ  

044756160 - - 

 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ  อบต.



สีสุก  ทราบ เพื่อจะไดพจิารณาการวางแผนพฒันาและปรบัปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที ่2 เมษายน 2564 
 
 
                                                              นายกอบต.สสีุก 
 

ขอมูล ณ 02/04/2564 

 


