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คํานํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ น้ัน 

 องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  ไดดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลปราสาทเยอเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 
 
 
           องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
                 ตุลาคม  2561 
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สวนท่ี  1 
บทนํา 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน                 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ินทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานน้ัน  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
ประจําปงบประมาณน้ัน  ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณน้ัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548              
( หมวด 5 ขอ 26 ) และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ขอ 12)ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอน  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปน
แผนการดําเนินงาน  ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอืน่ๆ  ที่ตองดําเนินงานในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน  
การขยายเวลาการจัดทําแผนและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อใหดําเนินโครงการในปงบประมาณน้ัน 
ผูบริหารมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานตามวรรคหน่ึง   

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
 แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพื่อควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผล  
ดังน้ันแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังน้ี  
 
 

1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนการดําเนินการ (Action  Plan) 
2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
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3. แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง 

4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/ 

กิจกรรมที่ต้ังไว 
2. เพื่อใหการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ 
4. เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละไตรมาส 
5. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดชัดเจน 

 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

ข้ันตอนที่ 1   การเกบ็รวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการจริงใน
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงน้ันเองและ
โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานใน
พื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอหรือกิ่งอําเภอแบบบูรณาการ 

ข้ันตอนที่ 2   การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูให
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน   2  สวนคือ 
 สวนที่ 1  บทนํา 
 สวนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ข้ันตอนที่ 3   การประกาศแผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ินเพื่อประกาศใช
การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง 
แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ประจําป 2562 เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชน
ไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
 
 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. การดําเนินงานเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร/แนวทางที่วางไว 
2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอเปนไปตามเปาหมาย

และบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานไดชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความกาวหนาของโครงการและแกไขปญหาไดทันทวงที 
5. ทราบถึงผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส 
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6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริงเพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยาง
คุมคาและประหยัด 
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สวนท่ี  2 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

 
 
 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนนิการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงานกอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน 
1.2 แผนงานการขยายไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 
1.3 แผนงานการกอสรางขยายเขตประปา 
1.4 แผนงานการบริการสาธารณะ 

 
12 
1 
0 
0 

 
12.77 
1.06 

0 
0 

 
3,200,000.- 
350,000.- 

0 
0 

 
10.00 
1.09 

0 
0 

 
กองชาง 
กองชาง 

- 
- 

รวม 13 13.83 3,550,000.- 11.09  
2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
      2.1   แผนงานสงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย 
      2.2   แผนงานสงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 
      2.3   แผนงานสรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 

 
1 
1 
0 

 
1.06 
1.06 

0 

 
10,000.- 
20,000.- 

0 

 
0.06 
0.06 

0 

 
สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 

- 
รวม 2 2.13 30,000 0.12  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนนิการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
      3.1   แผนงานดานคุณธรรม  จริยธรรมประเพณีทองถิ่นไทย 
      3.2   แผนงานการสงเสริมการศึกษา 
      3.3   แผนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัย 
      3.4   แผนงานสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน 
      3.5   แผนงานดานการกีฬาและนันทนาการ 

 
3 
2 
8 
4 
2 

 
3.19 
2.13 
8.51 
4.26 
2.13 

 
60,000.- 
100,000.- 

2,545,730.- 
8,121,620.- 
250,000.- 

 
0.53 
0.17 
6.95 
25.99 
0.94 

 
สป./การศึกษา 
กองการศึกษา
สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 
กองการศึกษา 

รวม 19 20.21 11,077,350.- 34.58  
4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
      4.1   แผนงานสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรนํ้าและส่ิงแวดลอม 

 
1 

 
1.06 

 
30,000 

 
0.09 

 
สํานักงานปลัด 

รวม 1 1.06 30,000 0.09  
5.   ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
     5.1   แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 
     5.2   แผนงานสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 
     5.3   แผนงานสงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน (pso) 
     5.4   แผนงานการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 
2 
52 
 
0 
0 

 
2.13 
55.32 

 
0 
0 

 
64,000.- 

16,099,940.- 
 
0 
0 

 
0.20 
50.28 

 
0 
0 

 
สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 

 
- 
- 

รวม 54 57.45 16,163,940.- 50.51  

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนนิการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

รอยละของ
งบประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

6.   ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแนวโนมนโยบาย
ของรัฐบาล 
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       6.1   แผนงานถายโอนภารกิจการพัฒนาการศึกษา 
       6.2   แผนงานสงเสริมการปองกันเฝาระวังรักษาบําบัดผูเส่ียงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพ
ชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 
       6.3   แผนงานสงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรมและการบรรเทาสารธารณภัย 
       6.4   แผนงานสงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

1 
0 
 
2 
 
2 

1.06 
0 
 

2.13 
 

2.13 

1,088,710.- 
0 
 

45,000.- 
 

15,000.- 

3.40 
0 
 

0.14 
 

0.05 

กองการศึกษา 
- 
 

สํานักงานปลัด 
 

สํานักงานปลัด 
รวม 5 5.32 1,148,710.- 3.59  

รวมทั้งส้ิน 94 100 32,000,000.- 100  

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
  

1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1  แผนงานกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน  สะพาน 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
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1 
 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานคูส่ีแจเหนือ หมูที่ 8 – บานดิน
แดง  

ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 107 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 535 ตร.ม.งบประมาณ  
350,000  บาท 

หมูที่ 8 กองชาง 
 
 

            

2 
 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานปราสาทเยอใต หมูที่ 2 – ฝาย
ตาเหมา 

ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 135 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.20 หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 675 ตร.ม.งบประมาณ  
442,000  บาท 

 หมูที่ 2 กองชาง 
 
 

            

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานพิทักษ หมูที่ 9 – ฝายตาเหมา 

ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 95 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 475 ตร.ม.งบประมาณ  
311,000  บาท 

หมูที่ 9 กองชาง 
 

            

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

4 
 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองพัง หมูที่ 4 – บานประ
อาง ม.3 

ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 97 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 485 ตร.ม.งบประมาณ  
316,000  บาท 

หมูที่ 4 
 

กองชาง 
 
 

            

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานกันตรุม ม.6 – โนนแมะ 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 75 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 300 ตร.ม.งบประมาณ  
206,000  บาท 

หมูที่ 6 กองชาง 
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6 
 

กอสรางราง/วางทอระบายเสนลาด
ยางทางทิศใตหมูบาน หมูที่ 8 

ขยายผิวจราจร คสล. กวาง 0.60 ม. 
ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม.พรอมวาง
ทอระบายนํ้า ขนาด 0.40 ม. 
ระยะทาง 145 ม.พรอมบอพัก
สําเร็จรูปงบประมาณ  243,000  
บาท 

หมูที่ 8 กองชาง 
 
 
 
 

            

7 กอสรางรางระบายนํ้า สายบาน
กํานัน-บานนายสมาน ภาษี หมูที่ 7 

ขยายผิวจราจร คสล. กวาง 0.60 ม. 
ยาว 179 ม. หนา 0.15 ม.พรอมวาง
ทอระบายนํ้า ขนาด 0.40 ม. 
ระยะทาง 179 ม.พรอมบอพัก
สําเร็จรูปงบประมาณ  327,000  
บาท 

หมูที่ 7 กองชาง 
 

            

 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

8 
 
 
 

กอสรางรางระบายนํ้า สายบานนาง
สุทาย ไพรบึง-บานนางพันธ ไกแกว 
ม.3 

ขยายผิวจราจร คสล. กวาง 0.60 ม. 
ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.พรอมวาง
ทอระบายนํ้า ขนาด 0.40 ม. 
ระยะทาง 170 ม.พรอมบอพัก
สําเร็จรูปงบประมาณ  282,000  
บาท 

หมูที่ 3 
 

กองชาง 

   

 

        

9 
 

กอสรางรางระบายนํ้า สายบานนาง
สุก ปญญา-บานนายพุฒ ศรีมะณี  
ม.5 

ขยายผิวจราจร คสล. กวาง 0.60 ม. 
ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม.พรอมวาง
ทอระบายนํ้า ขนาด 0.40 ม.
ระยะทาง 165 ม.พรอมบอพัก
สําเร็จรูป งบประมาณ  281,000  
บาท 

หมูที่ 5 
 

กองชาง 
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10 วางทอระบายนํ้า จากบานนางสาว
นอย ทรงจิตร-บานนายบุญเลิศ 
พิจารณ  ม.11 

ขยายผิวจราจร คสล. กวาง 0.60 ม. 
ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม.พรอมวาง
ทอระบายนํ้า ขนาด 0.40 ม.
ระยะทาง 174 ม.พรอมบอพัก
สําเร็จรูป งบประมาณ  293,000  
บาท 

หมูที่ 8 กองชาง             

 
 
 
 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

11 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
สายนานายสมาน โยธี – นานาย
นิกร สุวรรณวงษ หมูที่ 9 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 160 ม. 
หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 64 ลบ.ม.งบประมาณ 
79,000 บาท 

หมูที่ 9 
 

กองชาง 

   

 

        

12 
 

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง จาก
บานนายสอน ศรีมะณี – ทางโคง 
หมูที่ 11  

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวา 120 ลบ.ม.งบประมาณ 
70,000 บาท 

หมูที่ 11 
 

กองชาง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.2  แผนงานขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อําเภอขุนหาญ ม.1 

ขยายเขตไฟฟาและดําเนินการอ่ืน
ของระบบประปา ม.1 
งบประมาณ 350,000 บาท 

หมูที่ 1 กองชาง             

 

 
 
 
 



 
 

14 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.3  แผนงานกอสรางขยายเขตประปา 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.4  แผนงานบริการสาธารณะ 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

2.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.1  แผนงานสงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 วัสดุการเกษตร เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ
การเกษตร งบประมาณ  10,000  
บาท 

ตําบลปราสาท
เยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

2.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.2  แผนงานสงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการสงเสริมการฝกอาชีพ
ใหกับประชาชน 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริม
การฝกอาชีพใหกับประชาชน 
งบประมาณ  20,000  บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

2.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.3  แผนงานสรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
3.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

3.1  แผนงานดานคุณธรรม  จริยธรรมประเพณีทองถ่ินไทย 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการรณรงคปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 

เพื่ออุดหนุนเปนคาใชจายตาม
โครงการดังกลาว งบประมาณ  
20,000  บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ดังกลาว งบประมาณ  25,000  
บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอไพร
บึง 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัด
งานดอกลําดวนบาน งบประมาณ  
15,000  บาท 

อําเภอ 
ไพรบึง 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 

3.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

3.2  แผนงานสงเสริมการศึกษา 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครู
ผูดูแลเด็ก 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูดูแล
เด็ก งบประมาณ 50,000 บาท 

บุคลากรกอง
การศึกษา

ตําบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการที่อานหนังสือทองถิ่นรักการ
อาน 

เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการที่อานหนังสือทองถิ่น
รักการอาน งบประมาณ 
50,000 บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
3.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

3.3  แผนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัย 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สนับสนุนอาหารเสริมนมให
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  งบประมาณ  795,230  
บาท 

โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน

ตําบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 
งบประมาณ  20,000  บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 อุดหนุนอาหารกลางวันใหเด็กนักเรียน อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียน 
ในตําบล งบประมาณ  
1,316,000  บาท 

โรงเรียนใน
ตําบลปราสาท

เยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานตําบล
ปราสาทเยอ 

อุดหนุน สาธารณสุขมูลฐาน 11 
หมูบาน งบประมาณ 82,500 
บาท 

หมูที่ 1 -11 สํานักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการคัดแยกขยะ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ดังกลาว งบประมาณ  10,000  
บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 
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ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

6 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการดังกลาว 
งบประมาณ  30,000  บาท 

ตําบล 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

            

7 อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน จํานวน 11 หมูบาน 
งบประมาณ 220,000 บาท 

ตําบล 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

8 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับตําบล 

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ตําบล งบประมาณ 72,000 
บาท 

ตําบล 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
3.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

3.4  แผนงานสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยใหแกกลุมบุคคลดังกลาว 
งบประมาณ 30,000 บาท 
 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยใหแกกลุมบุคคลดังกลาว 
งบประมาณ 6,238,164 บาท 
 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูพิการ เพื่อจายเบี้ยใหแกกลุมบุคคลดังกลาว 
งบประมาณ 1,803,456 บาท 
 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ
แหงชาต ิ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ดังกลาว งบประมาณ  50,000  บาท 
 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 
องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

3.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

3.5  แผนงานดานการกีฬาและนันทนาการ 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจํา
ตําบล (กีฬาตานยาเสพติด) 

จัดกีฬาเยาวชนตําบลปราสาท
เยอ งบประมาณ 200,000  
บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เด็กเขารวมกิจกรรม ไมนอย
กวา 300 คน งบประมาณ 
50,000 บาท 

เด็ก เยาวชน   
ตําบล

ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
4. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

4.1   แผนงานสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ดังกลาว งบประมาณ  30,000  
บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 
องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

 
5.  ภายใตยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
5.1  แผนงานการสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการของรัฐบาล 

เพื่อเปนคาใชจายตางๆในการ
ดําเนินโครงการ งบประมาณ 
10,000.-บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับ
ใชในงานราชพิธี รัฐพิธี 
งบประมาณ 54,000.-บาท 

อําเภอไพรบึง สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
5.  ภายใตยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
5.2   แผนงานการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณใหเทศบาล
ตําบลไพรบึงดําเนินการ 
งบประมาณ  20,000  บาท 

ทองถิ่น
อําเภอไพรบึง 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการ
บริการประชาชน 

เพื่อเปนคาใชจายตางๆในการ
ดําเนินโครงการ งบประมาณ 
30,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น เพื่อจายเปนคาเลือกตั้งทองถิ่น 
งบประมาณ  500,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

4 เงินเดือนนายก อบต. / รองนายก 
อบต. 

เพื่อเบิกจายเปนคาเงินเดือน 
นายก อบต. /รองนายก อบต.
งบประมาณ  514,080  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

5 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก 
อบต./ รองนายก อบต. 

เพื่อเบิกจายเปนคา 
คาตอบแทนประจําตําแหนง 
นายก อบต./ รองนายก อบต.
งบประมาณ  42,120  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

 
ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม สถานที่ หนวยการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 



 
 

28 
 

ที ่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

6 
 
 
 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. / 
รองนายก อบต. 

เพื่อเบิกจายเปน คาตอบแทน
พิเศษนายก อบต. / รองนายก 
อบต. งบประมาณ 42,120 
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

7 
 
 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายก อบต. 

เพื่อเบิกจายเปนคาเงิน
คาตอบแทนเลขานุการนายก 
อบต. งบประมาณ 86,400 
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

8 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
  

เพื่อเบิกจายเปนคาตอบแทน
สมาชิกสภา อบต.งบประมาณ 
1,972,800 บาท 
 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

9 
 
 

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือนรวมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ของ
พนักงานสวนตําบลสํานักงาน
ปลัด อบต.งบประมาณ  
2,524,980  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

10 เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สํานักงาน
ปลัด อบต.     

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ของพนักงานสวนตําบล
งบประมาณ  15,900  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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



 
 

29 
 

11 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ปลัด อบต./รองปลัด อบต./
หัวหนาสํานักปลัดฯ งบประมาณ 
132,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

12 คาตอบแทนพนักงานจาง คาจาง / คาตอบแทนพนักงานจาง  
จํานวน 10  อัตรา งบประมาณ 
1,443,240 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

13 
 
 
 

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ของพนักงานจาง งบประมาณ  
110,580  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

14 
 
 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน 

เพื่อจายเปนเงินรางวัล เงิน
คาตอบแทน เงินประโยขนตอบ
แทนอ่ืน แกผูที่ทําคุณประโยชนแก
อบต. เชนเงินทําขวัญ เงิน
คาตอบแทน  งบประมาณ  
380,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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



 
 

30 
 

15 
 
 
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  
   

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
งบประมาณ 20,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ชาง/กอง
การศึกษา 

            

16 
 
 

คาเชาบาน เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือ
คาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน คากูเงิน
เพื่อสรางบานของพนักงานผูมีสิทธิ
เบิกจายตามที่ระเบียบกําหนด 
งบประมาณ 288,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
การศึกษา 

            

17 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานและผูมี
สิทธิเบิกจายตามที่ระเบียบกําหนด
งบประมาณ  90,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง/กอง
ชาง 

            

18 คาเดินทางไปราชการ เพื่อเบิกจายเก่ียวกับการเดินทางไป
ราชการงบประมาณ  150,000  
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง

ชาง/
การศึกษา 

            

 
 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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



 
 

31 
 

19 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เพื่อเบิกจายเปนคาลงทะเบียน
ฝกอบรม งบประมาณ 310,000.-
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด/คลัง/ 

ชาง/
การศึกษา 

            

20 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือน ของกอง
คลัง งบประมาณ 1,271,880 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองคลัง             

21 
 
 
 

เงินประจําตําแหนง 
 

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ใหกับพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ 
งบประมาณ  42,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองคลัง             

22 
 
 

คาตอบแทนพนักงานจาง 
 

คาจาง / คาตอบแทน พนจ.  
จํานวน 2  อัตรา งบประมาณ  
489,840  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองคลัง             

23 เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ของพนักงานจาง  งบประมาณ 
37,320 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองคลัง             

24 
 
 

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือนเงิน ของกอง
ชาง งบประมาณ 667,380.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองชาง 
 
 

            

 



 
 

32 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

25 
 
 

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ของพนักงานสวนตําบล
งบประมาณ 21,300 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองชาง 
 
 

            

26 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ใหกับพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ 
งบประมาณ 42,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองชาง             

27 
 
 
 

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ของพนักงานจาง  งบประมาณ 
21,420 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองชาง             

28 
 
 

คาตอบแทนพนักงานจาง คาจาง / คาตอบแทน พนจ.  
จํานวน 1  อัตรา งบประมาณ  
341,280  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองชาง             

29 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือน ของกอง
การศึกษา งบประมาณ 717,360.-
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษา 

            

30 เงนิประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ใหกับพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ 
งบประมาณ 42,000 บาท 
 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษา 

            

 
ลําดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกจิกรรม สถานที่ หนวยการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 



 
 

33 
 

ที ่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

31 
 
 

เงินเดือนพนักงานครู(ผดด.) เพื่อจายเปนเงินเดือน ของครู
(ผดด.) งบประมาณ 793,440.-
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษา 

 

            

32 คาตอบแทนพนักงานจาง คาจาง / คาตอบแทน พนจ.  
จํานวน 4  อัตรา งบประมาณ  
565,080  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษา 

            

33 
 

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ของพนักงานจาง 
งบประมาณ 39,120 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษา 

            

34 
 
 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ในสวนของนายจาง 
และลูกจางของพนักงานจางใน
สังกัดงบประมาณ 145,338 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

35 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
(กบท.) 

เพื่อจายกองทุน กบท. โดยสมทบ
คํานวณ รอยละ1 ของประมาณ
การรายรับงบประมาณ  144,998  
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

36 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือน
ใหแกลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการ งบประมาณ  28,668  
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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



 
 

34 
 

37 เงินสํารองจาย สํารองจายกรณีฉุกเฉินอุบัติภยั
และสาธารณภยั เงินสํารองจาย
กรณีจําเปนเรงดวนอ่ืน                          
งบประมาณ 217,296.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

38 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธี
การ 

เพื่อจายเปนคาเล้ียงรับรอง คา
รับรอง ของ อบต. 
งบประมาณ 40,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ/กอง

คลัง 

            

39 
 
 
 

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ
 (คาจางเหมาบริการอ่ืน)
  

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ
ตางๆ เชน คาเย็บเลมหนังสือ 
คาจางทําความสะอาด ฯลฯ
งบประมาณ 549,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ/คลัง/

ชาง/
การศึกษา 

            

40 วัสดุกอสราง เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ  
เชน ปูนซีเมนต  ทราย  ตะป ู อิฐ     
อุปกรณประปา    ฯลฯ
งบประมาณ  70,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองชาง/กอง
การศึกษา 

            

41 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ 
ที่ตองเปล่ียนตามรอบระยะ หรือ
ตามความจําเปน เชน แบตเตอรี่ 
ยาง หัวเทียน กรวยจราจร ฯลฯ 
งบประมาณ  20,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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



 
 

35 
 

42 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เพื่อใหใชงานไดตามปกติ
งบประมาณ  130,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด/คลัง/

ชาง/
การศึกษา 

            

43 
 
 
 

คาไฟฟา  เพื่อจายเปนคาไฟฟาของ
สํานักงานและสถานที่ในสวนของ 
อบต.รับผิดชอบ งบประมาณ 
150,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

44 
 
 

คาไปรษณีย เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการ

สงไปรษณีย โทรสาร ซ้ือไปรษณีย
อากรฯ งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

45 คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการ
ใชระบบอินเทอรเน็ต  
คาธรรมเนียมในการใชบริการ เปน
ตนงบประมาณ 100,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

46 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เพื่อเบิกจายเปนคานํ้ามันเชื้อเพลิง 
คานํ้ามันหลอล่ืน คาเชื้อเพลิง สาร
หลอล่ืน สําหรับยานพาหนะและ
อุปกรณเครื่องใชของ อบต.
งบประมาณ  85,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ/กอง

คลัง 

            

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 
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47 วัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก งานและ
วัสดุส้ินเปลืองตางๆ ในหนวย เชน 
กระดาษ ดินสอ ปากกา  ฯลฯ 
งบประมาณ  245,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ/คลัง/

ชาง/
การศึกษา 

            

48 
 
 
 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ  เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ในหนวย เชน หลอดไฟ สายไฟ 
อุปกรณไฟฟาและอิเลคโทรนิค 
ฯลฯงบประมาณ 65,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ/ 

กองชาง/
การศึกษา 

            

49 
 
 

วัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของ
เครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด 
สบู ผงซักฟอก กระติกนํ้ารอน 
หมอหุงขาว เกาอ้ีพลาสติก  
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ฯลฯ
งบประมาณ 125,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ/ 

การศึกษา 

            

50 วัสดุคอมพิวเตอร  
 

เพื่อจัดซ้ือวัสดุอันเก่ียวแก
คอมพิวเตอร เชน โปรแกรมที่มี
ราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 
บาทผาหมึกอุปกรณการพิมพ 
งบประมาณ 195,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ/คลัง/

ชาง/
การศึกษา 

            

51 คาบริการโทรศัพท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท/โทรสาร
ของสํานักงาน งบประมาณ  
10,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัดฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
5.  ภายใตยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
5.3   แผนงานการสงเสริมประชาชนตามมาตรฐาน (pso) 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
5.  ภายใตยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
5.4 แผนงานการจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
6.  ภายใตยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแนวโนมนโยบายของรัฐบาล 
6.1   แผนงานการถายโอนภารกิจการพัฒนาการศึกษา 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

-เพื่อใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา งบประมาณ 
1,088,710 บาท 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
6.  ภายใตยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแนวโนมนโยบายของรัฐบาล 
6.2   แผนงานการสงเสริมมาตรการปองกันเฝาระวังบําบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนใหเขมแขง็อยางยั่งยืน 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

- - -  - - - - - - - - - - - - - - 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
6.  ภายใตยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแนวโนมนโยบายของรัฐบาล 
6.3  แผนงานสงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน  ลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการปองกันอุบัติภัยทางถนน
ชวงเทศกาล 

-ตั้งจุดตรวจและจุดบรกิารประชาชน
อํานวยความสะดวก  บริการ
การจราจรแกประชาชน ชวง
เทศกาลปใหม และเทศกาล
สงกรานต  งบประมาณ  25,000  
บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชน 

เพื่อจายเปนคาตอบแทน อปพร.คา
ปวยการชดเชยงานหรือเวลาที่เสียไป 
งบประมาณ  20,000  บาท 

ตําบล
ปราสาทเยอ 

สํานักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2562 

องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
6.  ภายใตยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแนวโนมนโยบายของรัฐบาล 
6.4  แผนงานสงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 
 
 

สนับสนุนศนูยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอไพร
บึง 

 -เพื่อสนับสนุนศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
อําเภอไพรบึง 

 งบประมาณ 10,000.-บาท 

อําเภอไพรบึง ศพส.อ. 
ไพรบึง 

            

2. สนับสนุนศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดศรี
สะเกษ 

 -เพื่อสนับสนุนศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 
5,000.-บาท 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ศตส.จ.ศก             
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แบบ ผด.02/1 
 

บ ัญ ช ี จ ํา น ว น ค ร ุภ ัณ ฑ  
ส ํา ห ร ับ ท ี่ไ ม ไ ด ด ํา เ น ิน ก า ร ต า ม โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า ท อ ง ถ ิ่น  

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนินงานประจําป 2562 
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องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
1. แผนงาน บริหารท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป) 

ลําดับ
ที่ 
 

 

ครุภัณฑ 
 

รายละเอียดของครุภัณฑ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 
 

พ.ศ.2562 

            

1 จัดซ้ือเครื่องตัดหญา ชนิดขอ
ออน 

1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา  
3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมนอยกวา 30 ซีซี  
4) พรอมใบมีด 
จํานวน 1 เครื่อง 

11,000 อบต.ปราสาท
เยอ 

สํานักปลัด      

 

       

รวม 11,000  

 


