
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 โครงการลอกผักตบชวาและวชัพชื  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการขุดลอกผักตบชวาและ
วชัพชืในแหล่งน  าสาธารณะไม่ใหก้ีด
ขวางทางระบายน  า

        50,000 ล าหว้ยแฮดและล า
หว้ยส าราญ

 ส านักปลัด

๒  โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคล

  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ด าเนินโครงการปลูกปา่เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

        50,000  พื นที่สาธารณะ  ส านักงานปลัด

 รวม      100,000

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕65

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์   อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ล ำดับที่

แผนงำนกำรเกษตร

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต สายส่ีแยกบา้นโพธิ ์- 
ม.เฉลิมกาจญา บา้นโพธิ ์หมู่ 1

ถนน กวา้ง 5 เมตร ยาว 585 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 2,925 ตารางเมตร

1,000,000 บา้นโพธิ ์หมู่ 1 กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.           
สายโนนชาด บา้นโพธิ ์หมู่ 1

ถนนกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 215 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกวา่ 752.50 ตารางเมตร

465,000 บา้นอีลอก หมู่ 1 กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยก
บอ่นไก่ - หนองบอน บา้นอีลอก หมู่ 2

ถนนกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 215 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกวา่ 752.50 ตารางเมตร

495,000 บา้นอีลอก หมู่ 2 กองช่าง

๔ โครงการธนาคารน  าใต้ดิน (ระบบปดิ)  
ถนนสายทางบา้นโนนจาน-แม่น  ามูล  
บา้นโนนจาน หมู่ 3

จัดท าระบบระบายน  าแบบธนาคารน  า
ใต้ดิน กวา้ง 0.5 เมตร ยาว 322 
เมตร ลึก 0.60 เมตร

142,000 บา้นโนนจาน หมู่ 3 กองช่าง

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนยาง
 บา้นโนนหุ่ง หมู่ 4

ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 235 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 705 ตารางเมตร

472,000 บา้นโนนหุ่ง หมู่ 4 กองช่าง

รวม 2,574,000

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมและงบประมำณ

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕65
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์   อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

สถำนที่ด 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน          
 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นหนอง
หวา้ - ม.เฉลิมกาญจนา                   
 บา้นหนองหวา้ หมู่ 5

ถนน กวา้ง 5 เมตร ยาว 980 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 4,900 ตารางเมตร

1,620,000 บา้นหนองหวา้ หมู่ 5 กองช่าง

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
ทางรถไฟ  บา้นโนนกอง หมู่ 6

ถนน กวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 750 ตารางเมตร

480,000 บา้นโนนกอง หมู่ 6 กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหว้ย
ฝาย  บา้นหนองหวา้ หมู่ 5

ถนน กวา้ง 3 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 645 ตารางเมตร

432,000 บา้นหนองหวา้ หมู่ 5 กองช่าง

๙ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  กวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 360,000 ที่ท าการ อบต.โพธิ์ กองช่าง

รวม 2,892,000

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕65

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์   อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

 แบบ ผด. 02

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

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 สายสามแยกบา้นโนนหุ่ง - แม่น  า
มูล  บา้นโนนหุ่ง หมู่ 4

ถนน กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.14 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กวา่ 2,500 ตารางเมตร

1,619,000 บา้นโนนหุ่ง หมู่ 4 กองช่าง

๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  า
ด้วยไฟฟา้บา้นโนนจาน  บา้นโนนจาน 
หมู่ 3

ขุดลอกดินและวชัพชืคลองส่งน  ายาว 
15 กิโลเมตร

689,000 บา้นโนนจาน หมู่ 3 กองช่าง

รวม 2,308,000

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

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

 แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์   อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ล ำดับที่


