
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 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือน
ร้อน

      50,000 หมู่ที่ 1-6 ส านักปลัด

๒ โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 อุดหนุนที่ท าการปกครอง       อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ

      20,000 ทอ้งถิ่นอ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ

ส านักปลัด

๓ โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาค
โลหติใหก้ับเหล่ากาชาดจังหวดั ศรีสะเกษ

อุดหนุนที่ท าการปกครอง        อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ

      15,000 อ.เมืองศรีสะเกษ ส านักปลัด

๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประจ าป ีงานเทศกาลปใีหม่ ส่ีเผ่าไท
ศรีสะเกษ

อุดหนุนที่ท าการปกครอง        อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ

15,000 อ.เมืองศรีสะเกษ ส านักปลัด

๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี
หรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล

อุดหนุนที่ท าการปกครอง        อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ

5,000 อ.เมืองศรีสะเกษ ส านักปลัด

           รวม    105,000

พ.ศ.๒๕65พ.ศ.๒๕64
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ล าดับที่ 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 โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การปอ้งกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติด
จังหวดัศรีสะเกษ

อุดหนุนที่ท าการปกครอง        
จังหวดัศรีสะเกษ

        5,000 จังหวดัศรีสะเกษ ส านักปลัด

๗ โครงการพฒันาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหารจัดการทอ้งถิ่น

 - จัดอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

   250,000 อบต. โพธิ์ ส านักปลัด

๘ โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาและผู้บริหาร
ทอ้งถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาและผู้บริหารทอ้งถิ่น

   350,000 หมู่ที่ 1-6 ส านักปลัด

๙ โครงการพฒันาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเพื่อพฒันา
ประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้

      25,000 หมู่ที่ 1-6 กองคลัง

รวม 630,000

หน่วยด าเนินการ

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

พ.ศ.๒๕64

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สถานที่ด าเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)

ล าดับที่
พ.ศ.๒๕65

 แบบ ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์   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
ส่วนทอ้งถิ่น

 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินตาม
โครงการ เช่นค่าตอบแทนวทิยากร ค่า
วสัดุ ค่าอาหาร เปน็ต้น

      20,000 ที่ท าการอบต. โพธิ์ ส านักปลัด

๑๑ โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  - เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
ใหด้ าเนินการงานด้านสาธารณสุข

   120,000 หมู่ที่ 1-6 ส านักปลัด

๑๒ โครงการปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

 -ส ารวจข้อมูลในการประเมินภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

      40,000 หมู่ที่ 1-6 กองคลัง

๑๓ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
"ต าบลโพธิส์ะอาด"

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนิน
โครงการจัดการขยะมูลฝอย "ต าบล
โพธิส์ะอาด"

      40,000 หมู่ที่ 1-6 ส านักปลัด

๑๔ โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร

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

20,000 ที่ท าการอบต.โพธิ์ ส านักปลัด

            รวม    240,000

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

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.๒๕64

หน่วยด าเนินการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕65

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่

 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  โครงการสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพื้นที่หรือทอ้งถิ่น

   - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือ
ทอ้งถิ่น

60,000  อบต. โพธิ์  ส านักปลัด

            รวม      60,000

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

 แบบ ผด. 02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65

หน่วยด าเนินการ


