
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 โครงการข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาชน  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในเวปไซต์ให้
เป็นปัจจุบัน

      20,000 อบต. โพธ์ิ ส านักงานปลัด

๒ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 อุดหนุนปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ       20,000 ท้องถ่ินอ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ

ส านักงานปลัด

๓ โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาค
โลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด ศรีสะเกษ

อุดหนุนปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ       15,000 อ.เมืองศรีสะเกษ ส านักงานปลัด

๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประจ าปี งานเทศกาลปีใหม่ ส่ีเผ่าไท
ศรีสะเกษ

อุดหนุนปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 15,000 อ.เมืองศรีสะเกษ ส านักงานปลัด

๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
หรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล

อุดหนุนปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 5,000 อ.เมืองศรีสะเกษ ส านักงานปลัด

           รวม      55,000

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

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

ล าดับท่ี หน่วยด าเนินการ

 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 โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ

อุดหนุนปกครองจังหวัดศรีสะเกษ         5,000 จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานปลัด

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถ่ิน

 - จัดอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

   200,000 อบต. โพธ์ิ ส านักงานปลัด

๘ โครงการสนับสนุนการด าเนินการจัดท า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)

 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)

      10,000 อบต. โพธ์ิ กองคลัง

๙ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

      25,000 อบต. โพธ์ิ กองคลัง

รวม 240,000

หน่วยด าเนินการ

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

พ.ศ.๒๕63

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

สถานท่ีด าเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

ล าดับท่ี
พ.ศ.๒๕64

 แบบ ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ



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 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปรงใสในการด าเนินงานขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินตาม
โครงการ เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าอาหาร เป็นต้น

      20,000 อบต. โพธ์ิ ส านักงานปลัด

๑๑ โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  - เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ให้ด าเนินการงานด้านสาธารณสุข

   120,000 อบต. โพธ์ิ กองคลัง

๑๒ โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนามการประเมิน
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

 -ส ารวจข้อมูลในการประเมินภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

      40,000 อบต. โพธ์ิ กองคลัง

๑๓ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
"ต าบลโพธ์ิสะอาด"

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนิน
โครงการจัดการขยะมูลฝอย "ต าบล
โพธ์ิสะอาด"

      40,000 หมู่ท่ี 1-6 ส านักงานปลัด

๑๔ โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. และ
ผู้น าชุมชน

20,000 อบต.โพธ์ิ ส านักงานปลัด

            รวม    240,000

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

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.๒๕63

หน่วยด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕64

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับท่ี

 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.

๑๕  โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพ้ืนท่ีหรือท้องถ่ิน

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ีหรือ
ท้องถ่ิน

60,000  อบต. โพธ์ิ  ส านักงานปลัด

            รวม      60,000

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

 แบบ ผด. 02

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.๒๕63 พ.ศ.๒๕64

หน่วยด าเนินการ


