
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา

       30,000 หมู่ท่ี 1-6 กองการศึกษา ฯ

๒ โครงการจัดงานประเพณีบุญ
บ้ังไฟ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ

       40,000 หมู่ท่ี 1 กองการศึกษา ฯ

๓ โครงการประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินโครงการประเพณี
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

       40,000  อบต.โพธ์ิ  กองการศึกษา ฯ

 รวม     110,000

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ล าดับท่ี งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.๒๕63

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 แบบ ผด. 02

พ.ศ.๒๕64



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสัตว์ปลอดโลค คน
ปลอดภัย จากโรคพิชสุนักบ้าฯ

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

       45,000  หมู่ท่ี 1-6  ส านักงานปลัด

๒  โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

       50,000  หมู่ท่ี 1-6  ส านักงานปลัด

 รวม        95,000

๑ โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

 - เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์
คนชรา

3,865,200 หมู่ท่ี 1-6 กองการศึกษา ฯ

๒ โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้พิการ

 - เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์
การยังชีพผู้พิการ

1,344,000  หมู่ท่ี 1-6  กองการศึกษา ฯ

๓ โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

 - เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์
การยังชีพผู้ป่วยเอดส์

       24,000  หมู่ท่ี 1-6  ส านักงานปลัด

รวม 5,233,200

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

 - จัดอบรมและท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

       60,000  อบต.โพธ์ิ  กองการศึกษา ฯ

๒ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
สตรีและครอบครัว

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

       30,000  อบต.โพธ์ิ  กองการศึกษา ฯ

๓ โครงการจัดท าแผนชุมชน  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดท าแผน
ชุมชน

       10,000  หมู่ 1-6  กองการศึกษา ฯ

๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต.โพธ์ิ

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด กลุ่มเป้าหมาย 6 
หมู่บ้าน

       50,000  อบต.โพธ์ิ  กองการศึกษา ฯ

๕ โครงการเด็กและเยาวชนอาสา
ท าดีเพ่ือพัฒนาสังคม

จัดอบรมเด็กและเยาวชน
เพ่ือปลูกฝังค่านิยมจิตอาสา

       20,000  อบต.โพธ์ิ  กองการศึกษา ฯ

รวม     170,000

๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์
ชีวิตด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินตามโครงการฯ

       15,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ฯ

รวม       15,000

แผนงานการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕64
หน่วยด าเนินการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.๒๕63

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

สถานท่ีด าเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

 แบบ ผด. 02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒ โครงการอาหารเสริม (นม)  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้าน 2 แห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์

     354,497 โรงเรียนบ้านโพธ์ิฯ
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งฯ
 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กองการศึกษา ฯ

๓ โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน

     576,000 โรงเรียนบ้านโพธ์ิฯ
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งฯ

กองการศึกษา ฯ

๔ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

       40,000 อบต.โพธ์ิ กองการศึกษา ฯ

รวม      970,497

พ.ศ.๒๕64

แผนงานการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

พ.ศ.๒๕63

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

 แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ โครงการเรารักศิลปะดนตรี
และกีฬา

 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเรารักดนตรี
และกีฬา

       30,000 โรงเรียนบ้านโพธ์ิโนน
จานอีลอก

กองการศึกษา ฯ
โรงเรียนบ้านโพธ์ิฯ

๖ โครงการเล้ียงไก่ส่งเสริมงาน
อาชีพสร้างรายได้ในสถานศึกษา

 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
แม่พันธ์ไก่ไข่ อาหารสัตว์ 
และปรับปรุงโรงเรือน

       20,000 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
หนองหว้าน้ าท่วม

กองการศึกษา ฯ
โรงเรียนบ้าน

โนนหุ่งฯ

๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์

     292,070 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ฯ

รวม 342,070

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แผนงานการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 แบบ ผด. 02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาถุงยังชีพและวัสดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นใน
การด ารงชีพ

       20,000 หมู่ 1-6 กองการศึกษา ฯ

รวม 20,000

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แผนงานสังคมสงเคราะห์

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ล าดับท่ี
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 แบบ ผด. 02


