


ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี งบตามขอ้บญัญติั/เทศ
บญัญติั 

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภัย พฒันาคน พฒันาองค์กร พฒันาหมู่บ้าน โดยการมส่ีวนร่วมทุกภาคส่วน 

1. จดัท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น  

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น การส ารวจขอ้มูลภาคสนาม 
ขอ้มูลท่ีดิน โรงเรือน และป้าย 

350,000.00 0.00 8,709.00 341,291.00 

 

2. การรับเสด็จ ส่ง
เสด็จ ฯ  

ค่าใชจ่้ายในการรับเสดจ็ 30,000.00 0.00 8,000.00 22,000.00 
 

3. การจดัการเลือกตั้ง  ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 
 

4. ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต
เสริมเหลก็ท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง  

โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหลก็ท่ี
ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง 

200,000.00 197,000.00 0.00 3,000.00 

 

5. ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ  

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 100,000.00 0.00 32,805.00 67,195.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างตุลาคม 2562 -  31 มีนาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์  



6. บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ี
อยูใ่นความรับผิดชอบ
อบต.  

 70,000.00 0.00 57,999.52 12,000.48 

7. โครงการความ
ปลอดภยัทางถนน  

โครงการความปลอดภยัทางถนน 50,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 
 

8. โครงการฝึกซอ้ม
แผนสาธารณภยัใน
ชุมชน  

โครงการฝึกซอ้มแผนสาธารณภยัใน
ชุมชน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 

9. โครงการกิจกรรม
รณรงคป้์องกนัยาเสพ
ติด  

โครงการกิจกรรมรณรงคป้์องกนัยาเสพ
ติด 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

10. โครงการอบต.พบ
ประชาชน  

โครงการ อบต.พบประชาชน 50,000.00 0.00 36,400.00 13,600.00 
 

11. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  
 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

30,000.00 0.00 29,975.00 25.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



12. จดังานวนัทอ้งถ่ิน
ไทย  

โครงการจดังานวนัทอ้งถ่ินไทย 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 
 

13. ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน สมาชิกสภา
อบต. พนกังานส่วน
ต าบล พนกังานครู 
พนกังานจา้ง และผูน้ า
ชุมชนต าบลปราสาท
ทอง  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภา อบต. 
พนกังานส่วนต าบล พนกังานครู 
พนกังานจา้ง และผูน้ าชุมชนต าบล
ปราสาททอง 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

 

14. ชุมชนเขม้แขง็
ปลอดยาเสพติด  

โครงการชุมชนเขม้แขง็ปลอดยาเสพติด 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
 

15. โครงการจดั
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

 

16. โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรทอ้งถ่ิน  

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรทอ้งถ่ิน 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



17. อุดหนุนโครงการ
งานรัฐพิธีและ
เทิดพระเกียรติสถาบนั
พระมหากษตัริยใ์หแ้ก่
ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเขวาสินรินทร์  

เงินอุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและ
เทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

 

18. ลานวฒันธรรมจาก
ปราชญช์าวบา้นสู่
เยาวชน  

โครงการลานวฒันธรรมจากปราชญ์
ชาวบา้นสู่เยาวชน 

150,000.00 32,000.00 91,000.00 27,000.00 

 

19. ส ารองจ่าย(กรณี
เร่งด่วน หรือ ฉุกเฉิน 
ท่ีมีเหตุสาธารณภยั
เกิดข้ึน)  

ส ารองจ่าย 200,000.00 0.00 8,825.00 191,175.00 

 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

20. บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

907,056.00 70,000.00 0.00 837,056.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



21. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
บา้นระงอล หมู่ท่ี 4 
สายทางจากบา้นนาย
ประสิทธ์ิ ถึงป่า
สาธารณะ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นนายประสิทธ์ิ ถึง ป่าสาธารณะ 
(ท่ีดินนางสาวรัญญา พอ่คา้ ถึง 
ถนนลาดยางบา้นทนงรัตน์) บา้นระงอล 
หมู่ท่ี 4 

181,100.00 179,000.00 0.00 2,100.00 

 

22. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
หมู่ท่ี 8 สายทางจาก
บา้นนายภิพกัตร์ 
สมคัรสมาน ถึง ถนน
ทางหลวงชนบท  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายทางบา้นนายภิพกัตร์ สมคัร
สมาน ถึง ทางหลวงชนบท บา้นแสรออ 
หมู่ท่ี 8 

283,500.00 280,000.00 0.00 3,500.00 

 

23. อุดหนุนส านกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดัสุรินทร์  
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนส านกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัสุรินทร์ 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



24. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางจากบา้นโพธ์ิ
นอ้ย เช่ือมวดัหนอง
โพธ์ินอ้ย หมู่ท่ี 12 ต.
ปราสาททอง อ.เข
วาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายทางจากท่ีนานายช านาญ มูล
ศาสตร์ ถึง ท่ีนานายเรือย เหล่ียมดี บา้น
โพธ์ินอ้ย หมู่ท่ี 12 

205,800.00 204,000.00 0.00 1,800.00 

 

25. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็
สายทางซอยกลาง
หมู่บา้น บา้นตาปุด หมู่
ท่ี 7  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายทางจากบา้นนางส าอาง สมฑล
จิตร ถึง ท่ีดินนางเสมือน ยนืยาว บา้นตา
ปุด หมู่ท่ี 7 

251,500.00 249,000.00 0.00 2,500.00 

 

26. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
ทางเช่ือมทิศตะวนัออก
หมู่บา้น คุม้ 4 สระ
กลาง บา้นสามโค หมู่
ท่ี 6  
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ คุม้สระกลาง (สายทางจากบา้นนาง
ไพรี ซ่อมแกว้ ถึง บา้นนางศรัญญา 
บรรลือทรัพย)์ บา้นสามโค หมู่ท่ี 6 

119,900.00 118,000.00 0.00 1,900.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



27. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
จากบา้นนายวชิยั ยนื
ยาว ถึงสามแยกสาย
ทางฉนัเพล - แสรออ 
บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 
ต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ จากบา้นนายวชิยั ยนืยาว ถึง สาม
แยกสายทางฉนัเพล - แสรออ (จากท่ีดิน
นางทดั ขาวงาม ถึง ท่ีดินนางส ารวย 
ด าเนินงาม) บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 

251,600.00 248,500.00 0.00 3,100.00 

 

28. ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ท่ี 1 บา้นฉนัเพล 
(สายทางบา้นนาย
ส าเร็จ พอกพนู ถึง ท่ี
นานางกิบ จารัตน)์  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นนายส าเร็จ พอกพนู ถึง ท่ีนา
นางกิม จารัตน์ หมู่ท่ี 1 

66,500.00 66,000.00 0.00 500.00 

 

29. ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ท่ี 1 บา้นฉนัเพล 
(จากท่ีดินนางจ าเนียร 
จารัตน์ ถึง ฝายน ้ าลน้) 
 
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายทางจากท่ีดินนางจ าเนียร จา
รัตน์ ถึง ฝายน ้ าลน้ บา้นฉนัเพล หมู่ท่ี 1 

183,700.00 182,000.00 0.00 1,700.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



30. ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ท่ี 2 บา้นฉนัเพล 
(สายทางจากสามแยก
บา้นนางวภิาวดี ยนืยาว 
ถึง บา้นนางมณฑา จา
รัตน์)  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายทางจากสามแยกบา้นนางวภิาดี 
ยนืยาว ถึง บา้นนางมณฑา จารัตน์ บา้น
ฉนัเพล หมู่ท่ี 2 

77,200.00 76,000.00 0.00 1,200.00 

 

31. ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ท่ี 13 บา้นหนอง
โพธ์ิ ( บริเวณส่ีแยก
สระน ้ าหนองโพธ์ิ )  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บริเวณส่ีแยกสระน ้ าหนองโพธ์ิ 
บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13 

160,100.00 158,000.00 0.00 2,100.00 

 

32. ซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุก หมู่ท่ี 2 
บา้นฉนัเพล (สายทาง
ท่ีนานางสมจิต ถึงท่ีนา
นางจ านงค ์วชัรารัตน์)  
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
สายทางท่ีนานางสมจิต ถึง ท่ีนานาง
จ านงค ์วชัรารัตน์ บา้นฉนัเพล หมู่ท่ี 2 

104,000.00 0.00 103,000.00 1,000.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



33. ซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุก หมู่ท่ี 9 
บา้นใหม่ (สายทาง 
จากท่ีนา นายเนตร 
สมคัรสมาน ริมคลอง 
ถึงท่ีนา นางทวศีรี ทอง
หล่อ)  

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
สายทางจากท่ีนานายเนตร สมคัรสมาน 
(ริมคลอง) ถึง ท่ีนานางทวศีรี ทองหล่อ 
บา้นใหม่ หมู่ท่ี 9 

158,600.00 0.00 158,000.00 600.00 

 

34. ซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุก หมู่ท่ี 9 
บา้นใหม่ (สายทาง 
จากท่ีนานางสมศกัด์ิ 
ยนืยาว ถึง ท่ีนานาย
ส าเภา มูลศาสตร์)  

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
สายทางจากท่ีนานางสมศกัด์ิ ยนืยาว ถึง ท่ี
นานายส าเภา มูลศาสตร์ บา้นใหม่ หมู่ท่ี 9 

136,300.00 0.00 135,000.00 1,300.00 

 

35. เสริมสร้างถนนดิน 
หมู่ท่ี 4 บา้นระงอล 
(ทิศตะวนัตกโรงเรียน
บา้นบุญโลก จากสาม
แยก ถึง คลองส่งน ้ า
บา้นบุญโลก )  
 

โครงการเสริมสร้างถนนดิน ทิศตะวนัตก
โรงเรียนบา้นบุญโลก (จากสามแยก ถึง 
คลองส่งน ้ าบา้นบุญโลก) บา้นระงอล หมู่
ท่ี 4 

44,800.00 0.00 44,000.00 800.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



36. เสริมสร้างถนนดิน 
หมู่ท่ี 6 บา้นสามโค 
(สายทางจากท่ีนานา
งมณี วรรักษ ์ถึง ถน
นคสล. หนา้วดัสาม
โค)  

 81,800.00 0.00 81,000.00 800.00 

 

37. เสริมสร้างถนนดิน 
หมู่ท่ี 6 บา้นสามโค 
(สายทางจากท่ีดินนาย
ธาธิต บูรณ์เจริญ ท่ี
นานางมณี วรรักษ ์)  

โครงการเสริมสร้างถนนดิน สายทางจาก
ท่ีดินนายสาธิต บูรณ์เจริญ ถึง  ท่ีนา นาง
มณี วรรักษ ์บา้นสามโค หมู่ท่ี 6 

122,600.00 0.00 120,000.00 2,600.00 

 

38. วางท่อระบาย หมู่
ท่ี 2 บา้นฉนัเพล ( จาก
บา้นนางจ านงค ์วชัรา
รัตน์ ถึง สามแยกทาง
หลวง สร. 3020)  
 
 
 
 

โครงการวางท่อระบายน ้ า จากบา้นนาง
จ านงค ์วชัรารัตน์ ถึง สามแยกทางหลวง 
สร.0320 บา้นฉนัเพล หมู่ท่ี 2 

66,200.00 0.00 0.00 66,200.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



39. วางท่อระบายน ้ า 
หมู่ท่ี 3 บา้นพะเนา 
(จากบา้นนายด ารง จา
รัตน์ ถึง สามแยกบา้น
นายค าแหง ปรากฏ
รัตน์ )  

โครงการวางท่อระบายน ้ า จากบา้นนาย
ด ารงค ์จารัตน์ ถึง สามแยกบา้นนาย
ค าแหง ปรากฏรัตน์ บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3 

347,800.00 345,000.00 0.00 2,800.00 

 

40. วางท่อระบายน ้ า 
หมู่ท่ี 5 บา้นหนองไทร 
(จากท่ีดินนางสุภาพร 
พอกพนู ถึง ท่ีดินนาง
มณี จารัตน์ )  

โครงการวางท่อระบายน ้ า จากท่ีดินนาง
สุภาพร พอกพนู ถึง ท่ีดินนางมณี จารัตน์ 
บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 

157,100.00 0.00 0.00 157,100.00 

 

41. วางท่อระบายน ้ า 
หมู่ท่ี 8 บา้นแสรออ 
(จากบา้นนางลีม เจริญ
ผล ถึง บา้นนางผอ่งใส 
เหล่ียมดี)  
 
 
 
 

โครงการวางท่อระบายน ้ า จากบา้นนาง
ลีม เจริญผล ถึง บา้นนางผอ่งใส เหล่ียมดี 
บา้นแสรออ หมู่ท่ี 8 

100,500.00 0.00 0.00 100,500.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



42. วางท่อระบายน ้ า 
หมู่ท่ี 11 บา้นตาสอน 
(จากท่ีดินนางเสาวลีย ์
พนัธ์ศรี ถึงท่ีดิน นาง
สวนิ พอ่คา้)  

โครงการวางท่อระบายน ้ า จากท่ีดินนาง
เสาวลี พนัธ์ศรี ถึง ท่ีดินนางสวนิ พอ่คา้ 
บา้นตาสอน หมู่ท่ี 11 

53,600.00 0.00 0.00 53,600.00 

 

43. วางท่อระบายน ้ า 
พร้อมขยายผิวจราจร 
หมู่ท่ี 11 บา้นตาสอน 
(สายทางจากส่ีแยกศิริ
สุขฟาร์ม ถึง สามแยก
ท่ีดินเสาวลีย ์พนัธ์ศรี)  

โครงการวางท่อระบายน ้ า พร้อมขยายผิว
จราจร สายทางจากส่ีแยกศิริสุขฟาร์ม - 
สามแยกท่ีดินนางเสาวลี พนัธ์ศรี บา้นตา
สอน หมู่ท่ี 11 

253,200.00 247,000.00 0.00 6,200.00 

 

44. วางท่อระบายน ้ า
บา้นฉนัเพล หมู่ท่ี 1 
(ขา้งสนามกีฬาประจ า
ต าบลดา้นทิศ
ตะวนัตก)  
 
 
 
 

โครงการวางท่อระบายน ้ า บา้นฉนัเพล 
หมู่ท่ี 1 

54,500.00 0.00 0.00 54,500.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



45. ขยายเขตระบบจ่าย
น ้ า บา้นฉนัเพล หมู่ท่ี 
2  

โครงการขยายเขตระบบจ่ายน ้ า บา้นฉนั
เพล หมู่ท่ี 2 

17,100.00 0.00 17,000.00 100.00 

 

การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกฬีา ศาสนา วฒันธรรมท้องถิ่นและการท่องเทีย่ว 

46. โครงการอาหาร
กลางวนั (เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ)  

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ปราสาททอง 

2,208,000.00 0.00 1,092,000.00 1,116,000.00 

 

47. สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็บา้นตา
ปุด,ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นฉนัเพล)  
 
 
 
 
 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

805,460.00 0.00 463,160.00 342,300.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



48. อุดหนุนโครงการ
การเล้ียงไก่ ไข่ตาม
แนวพระราชด าริหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2563 
ใหแ้ก่ รร.บา้นแสรออ 
(เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ)  

อุดหนุนโครงการการเล้ียงไก่ไข่ตามแนว
พระราชด าริหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

 

49. อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ศิลปินนอ้ย 
"กนัตรึมสามโค" 
ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ 
รร.บา้นสามโค (เงิน
อุดหนุนส่วนราชการ)  
 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ศิลปินนอ้ย กนัตรึมสามโค 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



50. อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
อาชีพเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ห่างไกลยาเสพติด
ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ 
รร.บา้นพะเนา (เงิน
อุดหนุนส่วนราชการ)  

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพ
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลยาเสพติด 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

 

51. อุดหนุนโครงการ
นอ้มน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ประจ าปี 
2563 ใหแ้ก่ รร.บา้น
ฉนัเพล (เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ)  
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการนอ้มน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



52. อุดหนุนโครงการ
ฝึกทกัษะชีวติตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2563 
ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นบุญ
โลก (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ)  

อุดหนุนโครงการฝึกทกัษะชีวติตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

 

53. จดัประชุม
ผูป้กครอง  

  โครงการท่ีด าเนินการ
โดยไม่ใช้งบประมาณ    

54. จดังานประจ าปี
องคป์ราสาททอง  

โครงการจดังานประจ าปีองคป์ราสาท
ทอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 
 

55. อนุรักษสื์บสาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา  

โครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 

56. จดัการแข่งขนักีฬา
ประชาชนต าบล
ปราสาททอง (ปราสาท
ทองเกมส์)  

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชน
ต าบลปราสาททอง 

320,000.00 0.00 0.00 320,000.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



57. อุดหนุนโครงการ
เทศกาล ประเพณี นุ่ง
ผา้ไหม ใส่ปะเกือม 
เรือมกนัตรึม ใหแ้ก่ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอ
เขวาสินรินทร์  

อุดหนุนโครงการเทศกาลนุ่งผา้ไหม ใส่
ปะเกือม เรือมกนัตรึม 

180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 

 

58. การจดัส่งตวัแทน
นกักีฬา เขา้ร่วม
แข่งขนัในระดบัต าบล/
อ าเภอ/จงัหวดั  

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งทีมนกักีฬาร่วมการ
แข่งขนั ระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั 

150,000.00 0.00 48,880.00 101,120.00 

 

59. ส่งเสริมประเพณี
ทอ้งถ่ิน  

โครงการส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 
 

60. อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแซนโฎนตา
และแห่กระเฌอโฎนตา 
บูชาบรรพบุรุษ ใหแ้ก่
วดัฉนัเพล  
 
 

อุดหนุนโครงการประเพณีแซนโฎนตา
และแห่กระเฌอโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

61. ประกวดหมู่บา้น
สะอาด  

โครงการประกวดหมู่บา้นสะอาด 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
 

62. โครงการฝึกอบรม
การบริหารจดัการน ้ า
ดว้ยระบบธนาคารน ้ า
ใตดิ้น  

โครงการฝึกอบรมการบริหารจดัการน ้ า
ดว้ยระบบธนาคารน ้ าใตดิ้น ประจ าปี 
2563 

200,000.00 0.00 195,985.00 4,015.00 

 

การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

63. พฒันาศกัยภาพ
และบทบาทสตรีต าบล
ปราสาททอง  

โครงการพฒันาศกัยภาพและบทบาทสตรี
ต าบลปราสาททอง 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

 

64. ป้องกนัและ
ควบคุมโรค 
 
 
 
 
  

โครงการป้องกนัและควบคุมโรค 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



65. โครงการสตัว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์
พลเอกหญิง พลเรือเอก 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจา้นอ้งนาง
เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 
กรมพระศรีสวา่งค
วฒันาวรขตัติยราช
นารี  

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์พลเอกหญิง พลเรือเอก พล
อากาศเอกหญิง สมเดจ็พระเจา้นอ้งนาง
เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กมุารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัติย
ราชนารี 

34,380.00 0.00 30,000.00 4,380.00 

 

66. โครงการสร้าง
หลกัประกนัดา้นราย
ไดแ้ก่ผูสู้งอาย(ุเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย)ุ  

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 10,309,200.00 0.00 6,219,300.00 4,089,900.00 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 



67. โครงการ
เสริมสร้างสวสัดิการ
ทางสงัคมใหแ้ก่ผูพิ้การ
หรือทุพพลภาพ เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนบัสนุนสงเคราะห์
เบ้ียความพิการ  

   เบ้ียยงัชีพคนพิการ 3,571,200.00 0.00 2,142,400.00 1,428,800.00 

 

68. โครงการ
สนบัสนุนการจดั
สวสัดิการทางสงัคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 
แก่ผูด้อ้ยโอกาสทาง
สงัคม เงินอดุหนุน
ส าหรับสนบัสนุนการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์  

  เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 54,000.00 0.00 28,000.00 26,000.00 

 

 

ช่ือโครงการตามแผน         ช่ือรายการงบประมาณประจ าปี                    งบประมาณตามขอ้บญัญติั              ลงนามสญัญา                         เบิกจ่าย                              คงเหลือ 


