
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 โครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการขุดลอกผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน  าสาธารณะไม่ให้กีด
ขวางทางระบายน  า

        50,000 ล าห้วยแฮดและล า
ห้วยส าราญ

 ส านักงานปลัด

๒  โครงการอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถ่ิน สร้างป่า รักษ์น  า"

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "ท้องถ่ิน สร้างป่า รักษ์น  า"

        50,000  พื นท่ีสาธารณะ  ส านักงานปลัด

 รวม      100,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิ   อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ล ำดับท่ี

แผนงำนกำรเกษตร

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

หน่วยด ำเนินกำร

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 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน  - ต่อเติมอาคารเช่ือมระหว่างกอง
คลัง-ส านักงานปลัด กว้าง 7 เมตร 
ยาว 8 เมตร

200,200 อบต.โพธ์ิ  กองช่าง

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจร           
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน คสล .สายส่ี
แยกบ้านโพธ์ิ - ม.เฉลิมกาจญา       
บ้านโพธ์ิ หมู่ 1

ปรับปรุงถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

280,000 บ้านโพธ์ิ หมู่ 1 กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยก
บ่อนไก่ - หนองบอน บ้านอีลอก หมู่ 2

ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 350 ตารางเมตร

238,000 บ้านอีลอก หมู่ 2 กองช่าง

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.         สาย
เลียบคลองส่งน  า  บ้านโนนจาน หมู่ 3

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 133 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 679 ตารางเมตร

430,000 บ้านโนนจาน หมู่ 3 กองช่าง

๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนน คสล.สาย แยก
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งฯ                 บ้าน
โนนหุ่ง หมู่ 4

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,000 เมตร

280,000 บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4 กองช่าง

รวม 1,428,200

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมและงบประมำณ

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิ   อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

สถำนท่ีด ำเนินกำรงบประมำณ หน่วยด ำเนินกำร

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.

๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจร           
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล .สาย
บ้านหนองหว้า - ม.เฉลิมกาญจนา  
บ้านหนองหว้า หมู่ 5

ปรับปรุงถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

280,000 บ้านหนองหว้า หมู่ 5 กองช่าง

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
ทางรถไฟ  บ้านโนนกอง หมู่ 6

ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร

325,000 บ้านโนนกอง หมู่ 6 กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระ
เกียรติ

แบบคล่อมถนนไม่มีเกาะกลาง ขนาด
กว้าง 8 เมตร

500,000 เขตพื นท่ี อบต.โพธ์ิ กองช่าง

๙ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายสามแยก อบต.โพธ์ - 
คลองอีสานเขียว บ้านโพธ์ิ หมู่ท่ี 1

ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 476 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,335 
ตารางเมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 255 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,000 ตาราเมตร

1,020,000 บ้านโพธ์ิ หมู่ 1 กองช่าง

รวม 2,125,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิ   อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

 แบบ ผด. 02

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ



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

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสามแยกบ้านโนนหุ่ง - แม่น  า
มูล  บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4

ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.14 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 2,500 ตารางเมตร

1,619,000 บ้านโนนหุ่ง หมู่ 4 กองช่าง

๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  า
ด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน  บ้านโนนจาน 
หมู่ 3

ขุดลอกดินและวัชพืชคลองส่งน  ายาว 
15 กิโลเมตร

689,000 บ้านโนนจาน หมู่ 3 กองช่าง

รวม 2,308,000

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

 แบบ ผด. 02
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิ   อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

ล ำดับท่ี








