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ค ำน ำ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   

๒๕๖๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม

การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒  และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่น  ในการควบคุมการด าเนินงานอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  การบูรณาการ การ

ท างานกับหน่วยงานตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการ ในปีงบประมาณให้

ประชาชนรับทราบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเล่มนี้ 

  หวังว่าข้อมูลการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้จัดท าไว้จะเกิดประโยชน์

ต่อประชาชน และส่วนราชการทุกภาคส่วนในการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป   

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ 
www.prtong.go.th 



สารบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทน า         หน้า 
 ๑.๑ บทน า        ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน     ๑  
 ๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน     ๑ 
 ๑.๔ ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน      ๒ 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม       ๓ 
 ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ    ๔ – ๕ 
 ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ( หน้า 6 – ๑๓ ) 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว 
    2.1 แผนงานการศึกษา  (หน้า ๑๔  - ๒๓ ) 
    ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ( หน้า 24 – 2๗ ) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า  และเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓.๑ แผนงานการเกษตร   (หน้า ๒๘ – ๒๙ ) 
    ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  ( หน้า ๓๐ )     
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ( หน้า ๓๑ ) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข  
    ๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์  ( หน้า ๓๒ ) 
    ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  ( หน้า ๓๓ – ๓๔ ) 
    ๕.๓ แผนงานสาธารณสุข ( หน้า ๓๕ – ๕๖ )  
    ๕.๔ แผนงานงบกลาง  ( หน้า ๕๗ – ๕๘ ) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนา
หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
    ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ( หน้า ๕๙ – ๖๐) 
    ๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (หน้า ๖๖ – ๖๗ ) 
    ๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ( หน้า ๖๘ – ๗๑ ) 
    ๖.๔ แผนงานงบกลาง  (หน้า ๗๒)  
 ๒.๓ บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (หน้า 73 – 80 ) 
ภาคผนวก 
 -แผนปฏิทินการจัดเก็บรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

********************** 
๑.๑ บทน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และการจัดท าแผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ  
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จึงได้รวบรวบ
แผนงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มาจัดท าแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และก าหนดเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป  
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 ๑. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามด าเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๓. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน 
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ ๒๖ 
และข้อ ๒๗ ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ ๑ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
 



- ๒ - 
 ขั้นตอนที่  ๒ 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ขั้นตอนที่  ๓ 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายการจัดท าและการแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

๑. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ช่วยให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นไปอย่างมีระบบ มีการ
ตรวจสอบควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

๓. ท าให้เกิดการประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๔. ขจดัปัญหางานซ้ าซ้อน ลดการขัดแย้ง ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

 
 

*************************** 
 



๓ 
 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 ในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของโครงการ  / กิจกรรมการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททอง ในปีงบประมาณท้ังที่เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองเอง และ

รวมไปถึงหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่จะด าเนินการ ซึ่งจะน าไปใช้

เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง  ประกอบด้วย 

๑) บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  ( แบบ ผด. ๐๑ ) 

๒) บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ( แบบ ผด.๐๒ ) 

๓) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) 



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ
คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 28 100.00 2,993,649               100.00 กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 -                       0.00 กองช่าง

รวม 28 100 2,993,649               100

2.ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา 

วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว

  2.1 แผนงานการศึกษา 26 70.27 4,850,811               81.65 กองการศึกษาฯ

  2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 11 29.73 1,090,000               18.35 กองการศึกษาฯ

รวม 37 100 5,940,811               100

3. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้้าและ

เศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แผนงานการเกษตร 3 100.00 110,000                 100.00              ส านักปลัดอบต.

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 0 0.00 -                       0.00 ส านักปลัดอบต.

รวม 3 100 110,000                 100

4. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์พลังงานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

4

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง  อ้าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ
คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100.00 50,000.00               100.00 ส านักปลัดอบต.

รวม 1 100.00 50,000                   100.00

5.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.85 80,000                   0.61 ส านักปลัดอบต.

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 5.77 300,000                 2.27 ส านักปลัดอบต.

5.3 แผนงานสาธารณสุข 42 80.77 396,380                 3.00 ส านักปลัดอบต.

5.4 แผนงานงบกลาง 5 9.62 12,418,800             94.12 ส านักปลัดอบต.

รวม 52 100 13,195,180             100

  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20 63                             2,706,700               73.21 ส านักปลัดอบต.และ

กองคลัง

  6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 12.50 100,000                 2.70 ส านักปลัดอบต.

  6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 21.88 390,300.00             10.56                ส านักปลัดอบต.

  6.4 แผนงานงบกลาง 1 0.65 500,000.00             1.92                  ส านักปลัดอบต.

รวม 32 100 3,697,000.00          100

รวมทั้งสิน้ 153 100 25,986,640.00 100

5

6.ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมั่นคงปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร



ผด. ๐๒

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

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

1 กอ่สร้างถนน คสล. จากบา้นนาย

ช านาญ มลูศาสตร์ ถึง หนองปริง 

บา้นตาสอน หมู่ที่ 11

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 

เมตร ยาว 61 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 244  ตร.ม พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการ

138,000.00   หมู่ที่ 11 กองช่าง

2 กอ่สร้างถนน คสล. จากบา้นนาย

วิชัย ยืนยาว ถึง สามแยกสายทาง

ฉันเพล - แสรออ บา้นระไซร์ หมู่ที่

 10

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 

เมตร ยาว 44 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 2176 ตร.ม พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการ

99,900.00 หมู่ที่ 10 กองช่าง

6

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่ กจิกรรม/โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กจิกรรม/โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 กอ่สร้างถนน คสล. ซอยโพธิท์อง 

บา้นหนองโพธิ ์ หมู่ที่ 13
กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 

2.50 เมตร ยาว 62 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 155 ตร.ม. 

พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ

87,000.00 หมู่ที่ 13 กองช่าง

4 กอ่สร้างถนน คสล. ทางเชื่อมต่อ

ชอยทศิตะวันออกหมู่บา้น คุ้ม 4 

สระกลาง บา้นสามโค หมู่ที่ 6

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 

เมตร ยาว 53 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 212 ตร.ม. พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการ

119,000.00 หมู่ที่ 6 กองช่าง

5 กอ่สร้างถนน คสล. บา้นระไซร์ 

หมู่ที่ 10
กอ่สร้างถนน  คสล. กว้าง 

3.50 เมตร ยาว 43  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ 

ไมน่อ้ยว่า 150.50 ตร.ม. 

พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ

85,000.00 หมู่ที่ 10 กองช่าง

7



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กจิกรรม/โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 กอ่สร้างถนน คสล. สายทางจาก

บา้นโพธิน์อ้ย เชื่อมวัดหนองโพธิ์

นอ้ย  บา้นโพธิน์อ้ย หมู่ที่ 12

กอ่สร้างถนน คสล.  กว้าง 4 

เมตร ยาว 61 เมตร หนา 

0.15  เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 244 ตร.ม.  พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการ

138,000.00 หมู่ที่ 12 กองช่าง

7 กอ่สร้างถนน คสล. สายทางซอย

กลางหมู่บาน บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7

กอ่สร้างถนน คสล.  กว้าง 5 

เมตร ยาว 58 เมตร หนา .

015 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 290 ตร.ม.  พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการ

166,000.00 หมู่ที่ 7 กองช่าง

8 กอ่สร้างถนนคสล. สายทางบา้น

นายประสิทธิ ์ ถึง ปา่สาธารณะ

บา้นระงอล หมู่ที่ 4

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5 

เมตร ยาว 52 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 260 ตร.ม.  พร้อม

ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ

150,000.00 หมู่ที่ 4 กองช่าง

8



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กจิกรรม/โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

9 กอ่สร้างถนน คสล.  สายทางบา้น

นายไพโรจน ์ จารัตน ์ ถึง บา้นนาง

เตียงค า  พอกพนู  บา้นฉันเพล 

หมู่ที่ 2

กอ่สร้างถนนคสล.  กว้าง 4 

เมตร ยาว 82 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 328 ตร.ม.  พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการ

187,000.00 หมู่ที่ 2 กองช่าง

10 กอ่สร้างถนน คสล.  สายทาง 

บา้นนายภพิกัตร์  สมคัรสมาน  ถึง

 ทางหลวงชนบท  บา้นแสรออ 

หมู่ที่ 8

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 5  

เมตร ยาว 65  เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 325 ตร.ม.  พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการ

186,700.00 หมู่ที่ 8 กองช่าง

11 กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 9 

บา้นใหม ่จากที่นานายกมึ  สมคัร

สมาน ถึงที่นานายบญุนาค  สมคัร

สมาน

กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก กว้าง

 3 เมตร ยาว 583  เมตร 

หนา 0.07  เมตร หรือมี

ปริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ยกว่า 

122     ลบ.ม. พร้อมติดต้ัง

ปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ

100,000.00 หมู่ที่ 9 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กจิกรรม/โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

12 กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 1 

บา้นฉันเพล  จากที่ดินนางกชรัตน ์

 พนูชัย  ถึง ที่นานางยิด จิตเดียว

กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก กว้าง

 3 เมตร ยาว 575 เมตร หนา

 0.07 เมตร หรือมปีริมาตร

หนิคลุกไมน่อ้ยกว่า 121 ลบ.

ม. พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ

99,000.00 หมู่ที่ 1 กองช่าง

13 กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 5  

บา้นหนองไทร จากที่นา นายกติติ

พงษ ์ นลิสุข ถึงที่นา  นายอน ุ     

 จารัตน์

กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก กว้าง

 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา

 0.07  เมตร หรือมปีริมาตร

หนิคลุกไมน่อ้ยกว่า 147 ลบ.

ม. พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ

120,000.00 หมุ่ที่ 5 กองช่าง

14 กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 9 

จากที่นานายประสิทธิ ์ วงษศ์รี ถึง

ที่นานายชัย  สมคัรสมาน

กอ่สร้างถนนลงหนิคลุก กว้าง

 3 เมตร ยาว 420 เมตร หนา

 0.07 เมตร หรือมปีริมาตร

หนิคลุกไมน่อ้ยกว่า 88 ลบ.ม.

  พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ

72,000.00 หมู่ที่ 9 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กจิกรรม/โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

15 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 1  บา้นฉัน

เพล  จากบา้นนางเนยีว พอกพนู 

ถึง บา้นนางสุขจิตร  สอนดอก

ด าเนนิการวางทอ่ระบายน้ า

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

 ยาว  235 เมตร พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการ ตาม

แบบที่อบต.ปราสาททอง 

ก าหนด

115,000.00 หมู่ที่ 1 กองช่าง

16 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 13  บา้น

หนองโพธิ ์ สายทางข้างศาลา

ประชาคมหมู่บา้น

ด าเนนิการวางทอ่ระบายน้ า 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

 ยาว 141  เมตร พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการ ตาม

แบบที่อบต.ปราสาททอง 

ก าหนด

68,000.00 หมู่ที่ 13 กองช่าง

17 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นพะ

เนา (ภายในหมู่บา้น)
ด าเนนิการวางทอ่ระบายน้ า

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

ยาว 398 เมตร พร้อมติดต้ัง

ปา้ยโครงการ ตามแบบที่

อบต.ปราสาททอง ก าหนด

181,000.00 หมู่ที่ 3 กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กจิกรรม/โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

18 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 6  บา้น

สามโค (ซอยกลางหมู่บา้น)

 ด าเนินการวางท่อระบายน้ า 

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ยาว 

247  เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ ตามแบบที่อบต.

ปราสาททอง ก าหนด

   138,500.00 หมู่ที่ 6 กองช่าง

19 บ ารุงรักษาและปรับปรุงทดิีนและ

ส่ิงกอ่สร้าง

 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้างในความรับผิดชอบ เช่น

 ถนนคสล. /ลูกรัง /หินคลุก/ หิน

เกล็ด /ทรายดินในการบ ารุงรักษา

หรือซ่อมถนนซอยต่างๆ เป็นต้น

   282,049.00 ม.1-13 กองช่าง

20 จ้างเหมาบริการเดินสายและ

ติดต้ังอปุกรณ์ไฟฟา้

 การเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์

ไฟฟ้า เพิม่เติม รวมถึงการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ

บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ

   200,000.00 อบต. กองช่าง

21 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ไฟฟา้

สาธารณะ

 ด าเนินการส ารวจ และซ่อมแซม

ไฟฟ้าสาธารณะในต าบล ให้

สามารถใช้การได้ดีตามปกติ

     60,000.00 ม.1-13 กองช่าง

12



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กจิกรรม/โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

22 จัดหาวัสดุไฟฟา้และวิทยุ  ด าเนินการส ารวจและจดัหาวสัดุ

ไฟฟ้าและวทิย ุตามความจ าเป็น
     90,000.00 อบต. กองช่าง

23 การเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร (กองช่าง)

 ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

ค่าใช้จา่ยในการดินทางของ

เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 

แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

     18,000.00 กองช่าง กองช่าง

24 การฝึกอบรมและสัมมนา (กองช่าง)  การประชุมและฝึกอบรม ของ

เจา้หน้าที่กองช่าง  ด าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท้องถิ่น พ.ศ.2557

     12,000.00 กองช่าง กองช่าง

25 จัดหาวัสดุส านกังาน  ด าเนินการจดัหาวสัดุส านักงาน

กองช่างตามความจ าเป็น
     40,000.00 กองช่าง กองช่าง

13



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กจิกรรม/โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

26 จัดหาวัสดุกอ่สร้าง  ด าเนินการจดัหาวสัดุก่อสร้าง 

เพือ่ใช้งานส าหรับกองช่างตาม

ความจ าเป็น

     20,000.00 กองช่าง กองช่าง

27 จัดหาวัสดุคอมพวิเตอร์  ด าเนินการจดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์

  ให้เพียงพอตามความจ าเป็น
     20,000.00 กองช่าง กองช่าง

28 จัดหาครุภณัฑ์ส ารวจ  1)จดัซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบ

ชัก จ านวน 1 อัน เพือ่ใช้ในการ

ปฏิบัติราชการกองช่าง

      1,500.00 กองช่าง กองช่าง

2,993,649    

13



ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และการท่องเทีย่ว 

2.1 แผนงานการศึกษา

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

1 จ้างเหมาบริการต่างๆ ด าเนินการจ้างเหมาบริการ

ครูพี่เล้ียง จ านวน 1อัตรา 

และจ้างเหมาบริการอื่นใน

การสนับสนุนการด าเนินงาน

กองการศึกษา

200,000.00 อบต. กอง

การศึกษาฯ

2 จัดหาวสัดุส านักงาน จัดหาวสัดุส านักงาน ส าหรับ

กองการศึกษาใหเ้พยีงพอ

ตลอดปี

     20,000.00 อบต. กอง

การศึกษาฯ

14
แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



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

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหวั) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นตาปดุ

เบกิจ่ายค่าจัดการเรียนการ

สอน (รายหวั) ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ เมื่อ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

37,400.00 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

4 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหวั) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นฉันเพล

เบกิจ่ายค่าจัดการเรียนการ

สอน (รายหวั) ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล 

เมื่อได้รับการจัดสรร

งบประมาณ

52,700.00 ศพด.ฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ศพด.ตาปดุ)

ด าเนินการเบกิจ่าย

งบประมาณสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวนั 

และค่าสาธารณูปโภค ใหแ้ก่ 

ศพด.ตาปดุ

122,800.00 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

15



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

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ศพด.ฉันเพล)

ด าเนินการเบกิจ่าย

งบประมาณสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวนั 

และค่าสาธารณูปโภค ใหแ้ก่ 

ศพด.ฉันเพล

161,900.00 ศพด.ฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

7 จัดหาอาหารเสริม (นม) ด าเนินการจัดซ้ืออาหารเสริม

(นม) ส าหรับเด็กเล็ก สังกัด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 แหง่ 

และโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในพื้นที่ 5 แหง่

1,360,211.00 ศพด.ตา

ปดุ/ศพด.

ฉันเพล

และรร. 5

 แหง่

กอง

การศึกษาฯ

8 อุดหนุนงบประมาณโครงการ

อาหารกลางวนัใหแ้ก่ รร.สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน

พื้นที่

ด าเนินการเบกิจ่าเงินอุดหนุน

งบประมาณใหแ้ก่โรงเรียน

สังกัด สพฐ.ในพื้นที่จ านวน 5

 แหง่

2,464,000.00 รร.ในพื้นที่

 5 แหง่

กอง

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

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

9 อุดหนุนงบประมาณโครงการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

(พฒันาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่)

ด าเนินการเบกิจ่าย

งบประมาณอุดหนุนใหแ้ก่ 

รร.บา้นแสรออ เพื่อ

ด าเนินการตามโครงการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู้ (พฒันาอาชีพ

เกษตรกรรุ่นใหม่)

50,000.00 รร.บา้น  

แสรออ

กอง

การศึกษาฯ

10 อุดหนุนโครงการฝึกทกัษะเพื่อ

พฒันาอาชีพสู่การด ารงชีวติอย่าง

พอเพยีง

ด าเนินการเบกิจ่าย

งบประมาณอุดหนุนใหแ้ก่ 

รร.บา้นสามโค เพื่อ

ด าเนินการตามโครงการฝึก

ทกัษะเพื่อพฒันาอาชีพสู่การ

ด ารงชีวติอย่างพอเพยีง

30,000.00 รร'.บา้น

สามโค

กอง

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

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

11 อุดหนุนโครงการน้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถานศึกษา

ด าเนินการเบกิจ่าย

งบประมาณใหแ้ก่ รร.บา้นฉัน

เพล เพื่อด าเนินกิจกรรมตาม

โครงการน้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงสู่

สถานศึกษา

30,000.00 รร.บา้นฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

12 อุดหนุนโครงการฝึกทกัษะชีวติ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ด าเนินการเบกิจ่าย

งบประมาณใหแ้ก่ รร.บา้น

บญุโลก เพื่อด าเนินการตาม

กิจกรรมโครงการฝึกทกัษะ

ชีวติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

30,000.00 รร.บา้น

บญุโลก

กอง

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

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

13 อุดหนุนโครงการส่งเสริมเรียนรู้

อาชีพเกษตรกรรมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงหา่งไกล

ยาเสพติด

ด าเนินการเบกิจ่าย

งบประมาณใหแ้ก่ รร.บา้นพะ

เนา เพื่อด าเนินกิจกรรมตาม

โครงการส่งเสริมเรียนรู้อาชีพ

เกษตรกรรมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

หา่งไกลยาเสพติด

30,000.00 รร.บา้นพะ

เนา

กอง

การศึกษาฯ

14 รับสมัครนักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก ประจ าป ี2562

จัดกิจกรรมเปดิรับสมัครเด็ก

นักเรียนเข้ารับการศึกษา

สังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น

ฉันเพล และบา้นตาปดุ

0.00 ศพด.ฉัน

เพล /

ศพด.ตาปดุ

กอง

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

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

15 จัดกิจกรรมวนัแม่แหง่ชาติ ด าเนินการจัดกิจกรรมวนัแม่

แหง่ชาติ ส าหรับศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นฉันเพล /บา้นตา

ปดุ

0.00 ศพด.ฉัน

เพล/

ศพด.ตาปดุ

กอง

การศึกษาฯ

16 จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ด าเนินการจัดกิจกรรมวนัเด็ก

แหง่ชาติ ส าหรับศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นฉันเพล /บา้นตา

ปดุ

0.00 ศพด.ฉัน

เพล/

ศพด.ตาปดุ

กอง

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

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

17 กิจกรรมเยี่ยมบา้นเด็ก ครูสังกัด ศพด.ฉันเพล และ

ศพด.ตาปดุ ออกพื้นที่เยี่ยม

บา้นเด็กนักเรียนเพื่อสร้าง

สัมพนัธอ์ันดีระหวา่งครูและ

ผู้ปกครอง ปลีะ 1 คร้ัง

0.00 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ศพด.ฉัน

เพล/

ศพด.ตาปดุ

18 งานหนูน้อยคนเก่ง ประจ าป ี2562 จัดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 

ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

บา้นฉันเพล /บา้นตาปดุ 

ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวยั

 ประจ าป ี2562

0.00 ศพด.ฉัน

เพลและ

ศพด.ตาปดุ

ศพด.ฉัน

เพลและ 

ศพด.ตาปดุ

21



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

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

19 ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้

 ผู้ปกครองมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองการอบรมเล้ียงดู

เด็กและมีความรู้เร่ืองการ

พฒันาการเด็ก

สปสช. ศพด.ฉัน

เพลและ

ศพด.ตาปดุ

ศพด.ฉัน

เพล และ

ศพด.ตาปดุ

20 หนูน้อยฟนัสวย  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ให้เด็กเล็กมีสุขภาพ ภาวะในช่อง

ปากที่ดี แก้ปัญหาฟันผุ

 สปสช. ศพด.ฉัน

เพลและ

ศพด.ตาปดุ

ศพด.ฉัน

เพลและ 

ศพด.ตาปดุ

21 การรับรองและพธิกีาร  การด าเนินกิจกรรม เกี่ยวกับการ

รับรอง การต้อนรับคณะบุคคล 

การจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ

 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

     10,000.00 กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

22 การเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ตามที่ได้รับค าส่ัง 

หรือมอบหมาย

 ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

     18,000.00 กอง

การศึกษาฯ

กอง

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

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

23 การฝึกอบรมและสัมมนาของ

พนักงานส่วนทอ้งถิ่น พนักงานจ้าง

 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม

 ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยค่า

ใช้จ่ยในการฝึกอบรม และการเข้า

รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557

     12,000.00 กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

 1) จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 

จ านวน 1 ตู้
      7,900.00 กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

 2) จัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือน 

แบบกระจก ขนาด 5 ฟุต
      6,000.00 กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  1)จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึก 

จ านวน 1 เคร่ือง

      7,900.00 กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

26 จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา  1)จัดซ้ือเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก 

จ านวน 1 ชุด
   200,000.00 ศพด. กอง

การศึกษาฯ

4,850,811    

23

  รวม

24 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน



ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว 

2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 จัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับอ าเภอ  และระดับจังหวัด
จัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ

แข่งขันระดับอ าเภอ  และ

ระดับจังหวัด

150,000.00 ต าบล

ปราสาท

ทอง

กอง

การศึกษาฯ

2 จัดการแข่งขันกฬีาประชาชน

ต าบลปราสาททอง

ด าเนนิกจิกรรมการจัดการ

แข่งขันกฬีาประชาชน 

ประจ าป ี2562

320,000.00 สนาม

กฬีา

ประจ า

ต าบล

กอง

การศึกษาฯ

3 กอ่สร้างประตูทางเข้าสนามกฬีา

กลางต าบลปราสาททอง

ด าเนนิการกอ่สร้างประตู

ทางเข้ากฬีากลางต าบล

ปราสาททอง ตามแบบที่

อบต.ปราสาททองก าหนด

110,000.00 สนาม

กฬีาต าบล

กอง

การศึกษาฯ

24

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ผด.๐๒

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 การรับรองพธิีการ ด าเนนิการกจิกรรมทาง

ศาสนา ในวันส าคัญต่างๆ

ของทางราชการ ตาม

ระเบยีบและหนงัสือส่ังการที่

เกี่ขวข้อง

30,000.00 ต าบล

ปราสาท

ทอง

กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการจัดงานประจ าปอีงค์

ปราสาททอง

ด าเนนิกจิกรรมโครงการจัด

งานประจ าปอีงค์ปราสาท

ทอง เพื่อสร้างจิตส านกึใน

ประวัติศาสตร์และประเพณี

ทอ้งถิ่น จัดพธิีบวงสรวงองค์

ปราสาททอง การแสดงละ

เล่นพื้นบา้น ในวันที่ 13 

เมษายนของทกุปี

200,000.00 วัด

ปราสาท

ทอง ม.8

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการอนรัุกษสื์บสานประเพณี

แหเ่ทยีนพรรษา

ด าเนนิการจิดกจิกรรม

โครงการอนรัุกษสื์บสาน

ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา 

เนื่องในวันเข้าพรรษาของทกุปี

20,000.00 วัด 4 แหง่

ในต.

ปราสาท

ทอง

กอง

การศึกษาฯ

25



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 อดุหนนุโครงการเทศกาลนุ่งผ้าไหม

ใส่ปะเกอืม  เรือมกนัตรึม  

ประจ าป ี2562

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุเพื่อสนบัสนนุการ

ด าเนนิกจิกรรมตามโครงการ

เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกอืม

 เรือมกนัตรึม ประจ าป ี2562

 ใหแ้ก ่ที่ท าการปกครอง

อ าเภอเขวาสินรินทร์

220,000.00 อ าเภอเข

วาสินรินทร์

กอง

การศึกษาฯ

8 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  

จริยธรรม ประจ าป ี2562

ด าเนนิการจัดฝึกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก ่

ผู้บริหาร ข้าราชการ 

พนกังาน ประชาชนทั่วไป

40,000.00 วัดสามโค กอง

การศึกษาฯ

9 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จัดกจิกรรมสวดมนต์ ไหว้

พระกอ่นนอนทกุวัน และพา

เด็กนกัเรียนเข้าวัดร่วม

กจิกรรมเวียนเทยีนในวัน

ส าคัญทางศาสนา

0
ศพด. ฉัน

เพล/

ศพด.ตาปดุ

ศพด. ฉัน

เพล/

ศพด.ตาปดุ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม

จัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อพา

เด็กออกนอกสถานที่ เพื่อ

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 ปลีะ 1 คร้ัง

0 ต าบล

ปราสาท

ทอง

กอง

การศึกษาฯ

11 กจิกรรมสร้างนสัิยความซ่ือสัตย์

สุจริต (โตไปไมโ่กง)

ด าเนนิการจัดกจิกรรมใน

หลักสูตรการสอน เพื่อ

ส่งเสริมปลูกฝังนสัิยความซ้ือ

สัตย์สุจริต ใหแ้กเ่ด็กนกัเรียน

ในสังกดัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ทั้งสองแหง่ สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง

0 ศพด.ตา

ปดุ และ

ศพด.ฉัน

เพล

ศูนย์

พฒันาเด็ก

เล็กทั้ง

สองแหง่

1,090,000 

27

  รวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง

3.1  แผนงานการเกษตร

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

1 สนบัสนนุการด าเนนิงาน

ศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลปราสาททอง

ด าเนนิการสนบัสนนุและ

ใหบ้ริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบล ปราสาททอง

10,000 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้

เทคโนโลยีทางการเกษตร

1) เสนอขออนมุัติจัดท าโครงการ     

2)ประชาสัมพันธ์คัดเลือกเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการ 3.จัดอบรมเกษตรกร

 เพือ่ใหค้วามรู้ความเข้าใจเร่ือง

เทคโนโลยกีารเกษตร ภาคปฏบิติั 

การท าสารชีวภณัฑ์ 4)รายงานผลการ

ด าเนนิการใหผู้้บริหารทอ้งถิ่นทราบ

50,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.  2560 พ.ศ. 2561

บัญชจี้านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



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

พ.ศ.  2560 พ.ศ. 2561
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการปลูกปา่ ลดภาวะโลกร้อน 1)ประชาสัมพันธ ์ประชาชนใน

พืน้ที่ได้รับทราบและเข้าใจให้

ตระหนักถึงความส าคัญและ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 2.จดัเตรียมพันธ์

ไม้ที่จะปลูก 3. จดัเตรียมพืน้ที่

เป้าหมายที่จะด าเนินการปลูก

ต้นไม้ 4.เชิญชวนผู้น าชุมชนและ

ประชาชนทุกภาคส่วนในพืน้ที่ร่วม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 5.อบต.

ปราสาททอง และประชาชน

ร่วมกันดูแลต้นไม้ 6.ติดตาม

ประเมินผลและรายงานคณะ

ผู้บริหาร

50,000.00 พืน้ทีส่าธารณะ

ในต าบล

ปราสาททอง 

เชน่ ป่าชมุชน/

ป่าชา้ สนาม

กฬีากลา ริม

ถนน คันคลอง 

วัด โรงเรียน

และสถานที่

ราชการ

110,000    

29

  รวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน้้า และเศรษฐกิจพอเพียง

3.2  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็

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

 -  -  -  -  -  -

#REF!
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พ.ศ.  2560 พ.ศ. 2561

  รวม

ผ.๐๒

บัญชจี้านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

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

1 โครงการประกวดหมู่บา้นสะอาด  จัดใหม้กีารประชาสัมพนัธ์

อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั

รักษาความสะอาดภายใน

หมู่บา้น และจัดกจิกรรมการ

ประกวดหมู่บา้นสะอาด

         50,000 หมู่ที่ 1-13  -

50,000     
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พ.ศ.  2560 พ.ศ. 2561

  รวม

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิดา้นสาธารณสุข

5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

1 ซ่อม /สร้างบา้นผู้ยากไร้ ประกาศหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ

และรับสมัครคัดเลือกตาม

หลักเกณฑ์ศูนยช์่วยเหลือ

ประชาชนที่อบต.ก าหนด และ

ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ

พิจารณา

50,000 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 สงเคราะหค์รอบครัวที่มฐีานะ

ยากจน /ผู้ด้อยโอกาส

ด าเนนิการคัดเลือก

ครอบครัวที่มฐีานะยากจน 

และมคุีณสมบติัตาม

หลักเกณฑ์ที่อบต.ก าหนด 

และใหก้ารช่วยเหลือตาม

ระเบยีบฯ

30,000.00 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

  รวม

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

80,000     

72

  รวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิดา้นสาธารณสุข

5.2  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

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

1 ค่ายเด็กและเยาวชนไทย หา่งไกล

ยาเสพติด และการมเีพศสัมพนัธ์

กอ่นวัยอนัควร

จัดกจิกรรมฝึกอบรม และ

กจิกรรมเข้าค่าย เพื่อให้

ความรู้แกเ่ด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ จ านวน 50 คน

150,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการพฒันาศักยภาพและ

บทบาทสตรีต าบลปราสาททอง

ฝึกอบรมใหค้วามรู้แกก่ลุ่ม

สตรี เพื่อพฒันาบทบาทสตรี

ต าบลปราสาททอง จ านวน 

13 หมุ่บา้น หมู่บา้นละ 10 คน

50,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 การพฒันาศักยภาพการบริหาร

จัดการกลุ่มทอผ้าไหมสู่สากล

จัดกจิกรรมอบรมใหค้วามรู้แกก่ลุ่มทอ

ผ้าไหมต าบลปราสาททอง เพือ่เปน็

การสร้างมูลค่าเพิม่ และเสริม

ภาพลักษณ์ใหก้บัผ้าไหม ตรงความ

ต้องการแกผู้่บริโภค และมีความ

พร้อมส าหรับการแข่งขันในตลาดสากล

100,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

300,000      รวม
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แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิดา้นสาธารณสุข

5.3  แผนงานสาธารณสุข

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

1 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค 1) จดักิจกรรมการป้องกันและระงับโครติดต่อ 

2) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดใน

ต าบล 3)จดักิจกรรมการส่งเสริมใหป้ระชาชนมี

สุขภาพพลานามัยทีส่มบูร์และแข็งแรง

ปราศจากโรคติดต่อต่างๆ

20,000.00 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ เพื่อใช้ในงาน

สาธารณสุข

1)ด าเนินการจดัซ้ือชดุตรวจปัสสวะ        

  2) ด าเนินการจดัซ้ือทรายหรือปูนแดง

ก าจดัลูกน้ ายงุลาย                           

     3) ด าเนินการจดัซ้ือน้ ายาพน่ยงุ       

        4) ด าเนินจดัซ้ือวัคซีนป้องกนัโรค

พษิสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า

106,380.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตาม

พระราชปณิธานศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช

กมุารี  ป ี2562

ด าเนนิการขออนมุติัจัดท า

โครงการ แต่งต้ังคณะท างาน

 วางแผนส ารวจและขึ้น

ทะเบยีนสุนขัและแมว ทั้งมี

เจ้าของและไมม่เีจ้าของ ใน

พื้นที่ รายลานผู้บริหารทราบ

 และลงระเบบข้อมลู 

http://www'thairabies.net

  และติดตามเฝ้าระวัง

สถานการณ์โรคพษิสุนขับา้ 

และรายงานผู้บริหารทราบ

10,000.00 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

4 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

7 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

10,200.00 ม.7 ส านกั

ปลัดอบต.
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ส ารวจการข้ึนทะเบียนสุนขัและแมว คร้ังท่ี 1 (ต.ค. - มี.ค. 62)  คร้ังท่ี 2 (เดือน 
เมษายน - สิงหาคม 2562) 



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นตาสอน หมู่ที่ 11

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

11  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

9,600.00 ม.11 ส านกั

ปลัดอบต.

6 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นโพธิน์อ้ย หมู่ที่ 12

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

12  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

9,050.00 ม.12 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นระไซร์ หมู่ที่ 10

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

10 และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

10,200.00 ม.10 ส านกั

ปลัดอบต.

8 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 13

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

13 และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

9,050.00 ม.13 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

9 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นฉันเพล  หมู่ที่ 2

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

2 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

11,350.00 ม.2 ส านกั

ปลัดอบต.

10 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นสามโค  หมู่ที่ 6

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

6 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

10,200.00 ม.6 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

11 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นแสรออ  หมู่ที่ 8

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

8 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

8,700.00 ม.8 ส านกั

ปลัดอบต.

12 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นหนองไทร  หมู่ที่ 5

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

5 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

10,550.00 หมู่ที่ 5 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

13 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นใหม ่ หมู่ที่ 9

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

9 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

8,820.00 หมู่ที่ 9 ส านกั

ปลัดอบต.

14 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นพะเนา  หมู่ที่ 3

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

3 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

11,350.00 หมู่ที่ 3 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

15 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

1 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

6,500.00 หมู่ที่ 1 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

16 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นฉันเพล หมู่ที่ 2

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

2  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

3,300.00 หมู่ที่ 2 ส านกั

ปลัดอบต.

17 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นตาปดุ  หมู่ที่ 7

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

7  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

4,660.00 หมู่ที่ 7 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

18 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นตาสอน หมู่ที่ 11

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

11  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

3,300.00 หมู่ที่ 11 ส านกั

ปลัดอบต.

19 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นพะเนา หมู่ที่ 3

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

3 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

3,900.00 หมู่ที่ 3 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

20 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นโพธิน์อ้ยหมู่ที่ 12

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

12 และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

1,900.00 หมู่ที่ 12 ส านกั

ปลัดอบต.

21 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นสามโค หมู่ที่ 6

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

6  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

3,700.00 หมู่ที่ 6 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

22 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นใหม ่หมู่ที่ 9

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

9  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

2,360.00 หมู่ที่ 9 ส านกั

ปลัดอบต.

23 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

1  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

3,925.00 หมู่ที่ 1 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

24 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นฉันเพล หมู่ที่ 2

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

2  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

5,350.00 หมู่ที่ 2 ส านกั

ปลัดอบต.

25 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

7  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

5,140.00 หมู่ที่ 7
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

26 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นพะเนา หมู่ที่ 3

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

3 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

4,750.00 หมู่ที่ 3 ส านกั

ปลัดอบต.

27 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นระงอล หมู่ที่ 4

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

4 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

2,800.00 หมู่ที่ 4 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

28 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นระไซร์ หมู่ที่ 10

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

10 และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

2,800.00 หมู่ที่ 10 ส านกั

ปลัดอบต.

29 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นแสรออ หมู่ที่ 8

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

8 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

5,300.00 หมู่่ที่ 8 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

30 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นหนองไทร หมู่ที่ 5

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

5 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

3,800.00 หมู่ที่ 5 ส านกั

ปลัดอบต.

31 อดุหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 13

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

13 และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

2,475.00 หมู่ที่ 13 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

32 อดุหนนุโครงการรณรงค์และแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด To be number

 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน

 /หมู่บา้น ) ทลูกระหมอ่มหญิง

อบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนา

พรรณวดี บา้นตาสอน หมู่ที่ 11

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

11 และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

7,100.00 หมู่ที่ 11 ส านกั

ปลัดอบต.

33 อดุหนนุโครงการรณรงค์และแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด To be number

 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน

 /หมู่บา้น ) ทลูกระหมอ่มหญิง

อบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนา

พรรณวดี บา้นโพธิน์อ้ย หมู่ที่ 12

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

12 และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

9,050.00 หมู่ที่ 12 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

34 อดุหนนุโครงการรณรงค์และแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด To be number

 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน

 /หมู่บา้น ) ทลูกระหมอ่มหญิง

อบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนา

พรรณวดี บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 13

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

13  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

8,475.00 หมู่ที่ 13 ส านกั

ปลัดอบต.

35 อดุหนนุโครงการรณรงค์และแกไ้ข

ปญัหายาเสพติด To be number

 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน

 /หมู่บา้น ) ทลูกระหมอ่มหญิง

อบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนา

พรรณวดี บา้นแสรออ หมู่ที่ 8

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

8  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

6,000.00 หมู่ที่ 8 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

36 อดุหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแมแ่ละเด็ก

 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ด้านการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นใหม ่หมู่ที่ 9

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

9  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

8,820.00 หมู่ที่ 9 ส านกั

ปลัดอบต.

37 อดุหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแมแ่ละเด็ก

 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ด้านการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นระงอล หมู่ที่ 4

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

4 และติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิการภายใน 30 วัน

หลังจากโครงการเสร็จส้ิน

7,000.00 หมู่ที่ 4 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

38 อดุหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแมแ่ละเด็ก

 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ด้านการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นระไซร์ หมู่ที่ 10

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

10  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

7,000.00 หมู่ที่ 10 ส านกั

ปลัดอบต.

39 อดุหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแมแ่ละเด็ก

 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ด้านการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นสามโค หมู่ที่ 6

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

6  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

6,100.00 หมู่ที่ 6 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

40 อดุหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแมแ่ละเด็ก

 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ด้านการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นหนองไทร หมู่ที่ 5

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

5  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

5,650.00 หมู่ที่ 5 ส านกั

ปลัดอบต.

41 อดุหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแมแ่ละเด็ก

 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ด้านการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

1  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

9,575.00 หมู่ที่ 1 ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

42 อดุหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

  บา้นระงอล หมู่ที่ 4

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 

4  และติดตามรายงานผล

การด าเนนิการภายใน 30 

วันหลังจากโครงการเสร็จส้ิน

10,200.00 หมู่ที่ 4 ส านกั

ปลัดอบต.

396,380.00  
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  รวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิดา้นสาธารณสุข

5.4  แผนงานงบกลาง

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

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนนิการรับขึ้นทะเบยีน

ระหว่างป ีและเบกิจ่ายเบี้ย

ใหแ้กผู้่สูงอายุที่มอีายุ 60 ปี

ขึ้นไป ภายในวันที่ 10 ของ

ทกุเดือน

9,380,400.00 ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร ด าเนนิการรับขึ้นทะเบยีน

ระหว่างป ีและเบกิจ่ายเบี้ย

ใหแ้กผู้่พกิาร ภายในวันที่ 10

 ของทกุเดือน

2,774,400.00 ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ตรวจสอบการมีชีวิต 

ตรวจสอบการมีชีวิต 



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ด าเนนิการรับขึ้นทะเบยีน

และเบกิจ่ายเบี้ยผู้ปว่ยเอดส์ 

เดือนละ  1  คร้ังภายในวันที่

 10 ของทกุเดือน

54,000.00 ต.ปราสาท

ทอง
ส านกั

ปลัดอบต.

4 เบกิจ่ายเงินสมทบกองทนุ

สวัสดิการชุมชนต าบลปราสาททอง

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน เพื่อ

สมทบกองทนุสวัสดิการ

ชุมชนต าบลปราสาททอง

100,000.00 ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

5 เบกิจ่ายเงินสมทบกองุทน

หลักประกนัสุขภาพต าบล (สปสช.)

 องค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง

ด าเนินการเบิกจา่ยเงินสมทบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด

110,000.00 ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

12,418,800  
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  รวม

ตรวจสอบการมีชีวิต 



แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน

6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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

1 จ้างเหมาบริการต่างๆ (ส านกัปลัด

อบต.)

 ด าเนินการจา้งเหมาบริการต่างๆ 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

เพือ่ให้การบริหารราชการมี

ประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น

   400,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 การรับรองและพธิีการ  (ส านกั

ปลัดอบต.)

 ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองใน

การต้อนรับคณะบุคคล  และ

รับรองการจดัการประชุม

คณะท างานต่างๆ ตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม

     40,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

     90,000.00 ส านกั

ปลัดอบต.

     60,000.00 กองคลัง

     60,000.00 ส านกั

ปลัดอบต.

ส านกั

ปลัดอบต.

     40,000.00 กองคลัง

อบต.

ปราสาท

กองคลัง

5 การด าเนนิการเกี่ยวกบัการรับ

เสด็จฯ ส่งเสด็จฯ พระมหากษตัริย์

 พระราชิน ีพระบรมวงศานวุงศ์

 การด าเนินการเกี่ยวกับการรับ

เสด็จ ส่งเสด็จ  การเตรียมการ

ต่างๆ ตามความเหมาะสม

     70,000.00 ส านกั

ปลัดอบต.

ส านกั

ปลัดอบต.

60

3  การเบิกจา่ยค่าใช้จา่ยในการ

เดินทางไปราชการ ตามระเบียบ

วา่ด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป

ราชการของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น 

พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที่ 

3 พ.ศ.2559

การเดินทางไปราชการ ในราชใน

ราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

อบต.

ปราสาท

ทอง

4 การฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อ

พฒันาศักยภาพในการปฏบิติั

ราชการ

 การลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ 

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติราชการ ตามความจ าเป็น

และเหมาะสม



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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 การด าเนนิการจัดการเกี่ยวกบัการ

เลือกต้ัง

 ด าเนินการจดัการเลือกต้ังตามที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด
   200,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

7 ซ่อมแซม บ ารุงรักษายานพาหนะ  ด าเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง ให้สามารถ

ด าเนินการใช้การได้ดีตามปกติ

       100,000 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

8 ด าเนนิการซ่อมแซม บ ารุงรักษา

ทรัพย์สิน

 ด าเนินการ เกี่ยวกับการซ่อมแซม

 บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นของ

องค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง ให้สามารถใช้การได้

ตามปกติ

     50,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

   170,000.00 ส านกั

ปลัดอบต.

     50,000.00 กองคลัง 61

 ด าเนินการส ารวจและจดัหาวสัดุ

ส านักงาน ตามความจ าเป็น ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปีละ 4

 คร้ัง

อบต.

ปราสาท

ทอง

จัดหาวัสดุส านกังาน9



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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10 จัดหาวัสดุงานบา้นงานครัว  ด าเนินการส ารวจและจดัหาวสัดุ

ส านักงาน ตามความจ าเป็น ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปีละ 4

 คร้ัง

     60,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

11 จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ด าเนินการจดัหาวสัดุยานพาหนะ

และขนส่ง ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม ในการปฎิบัติงาน

     60,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

12 จัดหาวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน  ด าเนินการจดัหาวสัดุเชื้อเพลิง

และหล่อล่ืน ให้เพียงพอต่การ

ปฏิบัติราชการ ให้เหมาะสมและมี

ประสิทธภิาพ

   100,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

13 จัดหาวัสดุการเกษตร  จดัหาวสัดุเกี่ยวกับการเกษตร  

เพือ่ใช้ในการงานเกษตรหน่วยงาน
     50,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

     60,000.00 ส านกั

ปลัดอบต.

     20,000.00 กองคลัง

15 ค่าสาธารณูปโภค  ด าเนินการเบิกจา่ยค่า

สาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบด้วย

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าบริการ

โทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย ์ 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 

เดือนละ 1 คร้ัง

   335,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

16 โครงการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริม

เหล็กที่ท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง

 ด าเนินการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความยาวรวม 69 เมตร

 สูง 2 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 ชุด

   200,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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14 จัดหาวัสดุคอมพวิเตอร์  จดัหาวสัดุคอมพิวเตอร์  เพือ่ใช้

ในการปฏิบัติงานตามความจ าเป็น

และเหมาะสม  ปีละ 4 คร้ัง

อบต.

ปราสาท

ทอง



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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

17 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สิน

 ด าเนินการจดัท าโครงการแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

ประจ าปี 2562

   350,000.00 ต าบล

ปราสาท

ทอง

กองคลัง

18 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  1)จดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 

จ านวน 1 หลัง
      7,900.00 ส านกั

ปลัดอบต.

ส านกั

ปลัดอบต.

 2)จดัซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือนแบบ

กระจก ขนาด 6 ฟุต จ านวน 2 หลัง
     12,000.00 ส านกั

ปลัดอบต.

ส านกั

ปลัดอบต.

 3) จดัซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 

20 ช่อง จ านวน 3 หลัง
     10,200.00 กองคลัง กองคลัง

 4) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น จ านวน

 2 หลัง
     12,600.00 กองคลัง กองคลัง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  จดัซ้ือผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

 จ านวน 17 ชุด ความกวา้ง 1.8 

เมตร สูง 1.7 เมตร

     50,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

20 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  1)จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

      7,900.00 ส านกั

ปลัดอบต.

ส านกั

ปลัดอบต.

 2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ 1 ชุด ส าหรับประมวลผล

แบบที่ 2

     30,000.00 กองคลัง กองคลัง

 3) จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2

 เคร่ือง

      8,600.00 กองคลัง กองคลัง

 4) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800

 VA  จ านวน 1 เคร่ือง
      2,500.00 กองคลัง กองคลัง

รวม 2,706,700    
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน

6.2  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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

1 โครงการความปลอดภยัทางถนน  

(ช่วงเทศกาลปใีหม ่ป ี2562)

ด าเนนิกจิกรรมการต้ังด่าน

บริเวณถนนเส้นทางหลัก 

เพื่อบริการประชาชนและเฝ้า

ระวังอบุติัเหตุทางจราจร

25,000.00     ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 โครงการความปลอดภยัทางถนน  

(ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป ี2562)

ด าเนนิกจิกรรมการต้ังด่าน

บริเวณถนนเส้นทางหลัก 

เพื่อบริการประชาชนและเฝ้า

ระวังอบุติัเหตุทางจราจร

25,000.00     ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบผด.๐๒



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภยั

ในชุมชน ป ี2562

อบรมใหค้วามรู้กบัชุมชนใน

การปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั ที่ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

20,000.00     ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

4 จัดหาวัสดุดับเพลิง ด าเนนิการส ารวจ และจัดซ้ือ

วัสดุดับเพลิง  เพื่อใช้ในงาน

สาธารณภยั

30,000.00     ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

100,000.00  
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  รวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน

6.3  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็

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

1 โครงการอบต.พบประชาชน จัดกจิกรรมออกหนว่ย

เคล่ือนที่ในการบริการ

ประชาชน จ านวน 13 

หมู่บา้น กจิกรรมเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจตาม

อ านาจหนา้ที่

50,000.00     ม.1 -ม.13

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ

การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ฝึกอบรมใหค้วามรู้แกใ่นการ

จัดท าแผนพฒันาหมู่บา้น

ใหแ้กค่ณะกรรมการหมู่บา้น 

จ านวน 13 หมู่บา้น

30,300.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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ผด. ๐๒

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



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

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการจัดงานวันทอ้งถิ่นไทย จัดกจิกรรมรัฐพธิี เพื่อส านกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณ ใน

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ร่วมกบัอปท.  ข้าราชการ

ทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอเขวาสิน

รินทร์ ประชาชาชนทั่วไป

200,000.00   ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

4 โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอด     

ยาเสพติด ป ี2562

ด าเนนิการจัดกจิกรรมอบรม

ใหค้วามรู้ สร้างเครือข่ายการ

ปอ้งกนัยาเสพติด ปอ้งกนั 

ยับยั้ง และยุติ การน าเข้ามา

เผยแพร่ในพื้นที่

30,000.00     ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการจัดกจิกรรมเฉลิมพระ

เกยีรติ

ด าเนนิการจัดกจิกรรมเฉลิม

พระเกยีรติ ร่วมกบั คณะผุ้

บริหาร สมาชิกสภาอบต. 

ข้าราชการ พนกังาน ผู้น า

ชุมชน ในการปลูกปา่ ปล่อย

สัตว์น้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ

50,000.00     ม.3 ส านกั

ปลัดอบต.

6 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม

จริยธรรมของผู้บริหารทอ้งถิ่น 

สมาชิกสภาอบต.  พนกังานส่วน

ต าบล พนกังานครู พนกังานจ้าง 

และผู้น าชุมชนต าบลปราสาททอง

จัดกจิกรรมฝึกอบรมให้

ความรู้แกค่ณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ

 พนกังาน ผู้น าชุมชน  

เกี่ยวกบัวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภบิาล

20,000.00     อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 อดุหนนุโครงการรัฐพธิีและ

เทดิพระเกยีรติสถาบนั

พระมหากษตัริย์

ด าเนนิการเบกิจ่าย

งบประมาณใหแ้ก ่ที่ท าการ

ปกครองอ าเภอเขวาสินรินทร์

 เพื่อ ด าเนนิการตามกจิกรรม

โครงการรัฐพธิีและ

เทดิพระเกยีรติสถาบนั

พระมหากษตัริย์

10,000.00     อ.เขวาสิน

รินทร์

ส านกั

ปลัดอบต.

390,300.00  
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  รวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน

6.4 แผนงานงบกลาง 

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

1 ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน การด าเนนิการแกไ้ขปญัหา

ความเดือนร้อน กรณีมคีวาม

จ าเปน็แร่งด่วน และไมไ่ด้ต้ัง

งบประมาณเพื่อการนั้นๆไว้

500,000.00   อ.เขวาสิน

รินทร์

ส านกั

ปลัดอบต.

500,000      
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พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562

  รวม

ผด. ๐๒

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก


