
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนั
ส าคัญทางศาสนา

 - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมในวนัส าคัญทาง
ศาสนา

       30,000 หมู่ที่ 1-6 กองการศึกษา ฯ

๒ โครงการจัดงานประเพณีบญุ
บั้งไฟ

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดงาน
ประเพณีบญุบั้งไฟ

       40,000 หมู่ที่ 1 กองการศึกษา ฯ

๓ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต.โพธิ์

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด กลุ่มเปา้หมาย 6 
หมู่บา้น

       50,000  อบต.โพธิ์  กองการศึกษา ฯ

๔ โครงการประเพณีวนัสงกรานต์
และวนัผู้สูงอายุ

 - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินโครงการประเพณี
วนัสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ

       40,000  อบต.โพธิ์  กองการศึกษา ฯ

 รวม     160,000

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ล าดับที่ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.๒๕64

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 แบบ ผด. 02

พ.ศ.๒๕65

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ



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 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพชิสุนักบา้ฯ

  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้

       45,000  หมู่ที่ 1-6  ส านักปลัด

๒  โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

       50,000  หมู่ที่ 1-6  ส านักปลัด

๓  โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคอุบติัใหม่

  -ปอ้งกันและควบคุมโรค
อุบติัใหม่

       50,000  หมู่ที่ 1-6  ส านักปลัด

 รวม      145,000

๑ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

 - เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
คนชรา

4,100,400 หมู่ที่ 1-6 กองการศึกษา ฯ

๒ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้พกิาร

 - เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
การยังชีพผู้พกิาร

1,267,200  หมู่ที่ 1-6  กองการศึกษา ฯ

๓ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้ปว่ยเอดส์

 - เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
การยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

       24,000  หมู่ที่ 1-6  ส านักงานปลัด

รวม 5,391,600

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

 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 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ

 - จัดอบรมและทอ่งเที่ยวเชิง
วฒันธรรม

       60,000  อบต.โพธิ์  กองการศึกษา ฯ

๒ โครงการจัดกิจกรรมพฒันา
สตรีและครอบครัว

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพฒันาสตรีและ
ครอบครัว

       30,000  อบต.โพธิ์  กองการศึกษา ฯ

๓ โครงการจัดท าแผนชุมชน  -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดท าแผน
ชุมชน

       10,000  หมู่ 1-6  กองการศึกษา ฯ

๔ โครงการเด็กและเยาวชนอาสา
ท าดีเพื่อพฒันาสังคม

จัดอบรมเด็กและเยาวชน
เพื่อปลูกฝังค่านิยมจิตอาสา

       20,000  อบต.โพธิ์  กองการศึกษา ฯ

รวม     120,000

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

พ.ศ.๒๕65
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.๒๕64
สถานที่ด าเนินการ

 แบบ ผด. 02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65



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 โครงการส่งเสริมพฒันาการ
เรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์
ชีวติด็กปฐมวยัศูนย์พฒันา   
เด็กเล็ก

 - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินตามโครงการฯ

       15,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา ฯ

๒ โครงการอาหารเสริม (นม)  - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบา้น 2 แหง่ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย์

     354,497 โรงเรียนบา้นโพธิฯ์
โรงเรียนบา้นโนนหุ่งฯ
 และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

กองการศึกษา ฯ

๓ โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน

     654,800 โรงเรียนบา้นโพธิฯ์
โรงเรียนบา้นโนนหุ่งฯ

กองการศึกษา ฯ

๔ โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

       40,000 อบต.โพธิ์ กองการศึกษา ฯ

รวม   1,049,297

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕65

แผนงานการศึกษา

หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

พ.ศ.๒๕64

บญัชีจ 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

 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเรารักดนตรี
และกีฬา

       30,000 โรงเรียนบา้นโพธิโ์นน
จานอีลอก

กองการศึกษา ฯ
โรงเรียนบา้นโพธิฯ์

๖ โครงการเล้ียงไก่ส่งเสริมงาน
อาชีพสร้างรายได้ในสถานศึกษา

 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
แม่พนัธไ์ก่ไข่ อาหารสัตว ์
และปรับปรุงโรงเรือน

       20,000 โรงเรียนบา้นโนนหุ่ง
หนองหวา้น้ าทว่ม

กองการศึกษา ฯ
โรงเรียนบา้น

โนนหุ่งฯ

๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

 - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเปน็เงิน
อุดหนุนสนับสนุนอาหาร
กลางวนั ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
และค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย์

     302,115 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา ฯ

รวม 352,115

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

แผนงานการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

 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 โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส

 - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาถุงยังชีพและวสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ที่จ าเปน็ใน
การด ารงชีพ

       20,000 หมู่ 1-6 กองการศึกษา ฯ

รวม 20,000

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

แผนงานสังคมสงเคราะห์

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 แบบ ผด. 02


