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คำนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548               
( หมวด 5 ข้อ 26 ) และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน
ดำเนินงานให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์ก ารบริหาร
ส่วนตำบลปราสาทเยอเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 
 
           องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
            30  กันยายน  2562 
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ส่วนที่  1 
บทนำ 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้อง ถิ่น                  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548               
( หมวด 5 ข้อ 26 ) และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องดำเนินงานในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
การขยายเวลาการจัดทำแผนและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น 
ผู้บริหารมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง   

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล  
ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้  
 
 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action  Plan) 
2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
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3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดำเนินงานจริง 

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน 

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ 1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเองและ
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานใน
พ้ืนที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอหรือก่ิงอำเภอแบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน   2  ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1  บทนำ 
 ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 3   การประกาศแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้
การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง 
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปี 2563 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชน
ได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้ 
2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเป็นไปตามเป้าหมาย

และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงท ี
5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 
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6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด 
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ส่วนที่  2 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปงีบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
 

 
 
 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุง  บำรุงถนน  สะพาน 
1.2 แผนงานการขยายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
1.3 แผนงานการก่อสร้างขยายเขตประปา 
1.4 แผนงานการบริการสาธารณะ 

 
12 
1 
0 
0 

 
12.24 
1.02 

0 
0 

 
3,033,000.- 
150,000.- 

0 
0 

 
9.60 
0.47 

0 
0 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

- 
- 

รวม 13 13.27 3,183,000.- 10.07  
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      2.1   แผนงานส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรยี ์
      2.2   แผนงานส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
      2.3   แผนงานสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บรโิภค 

 
1 
1 
0 

 
1.02 
1.02 

0 

 
10,000.- 
40,000.- 

0 

 
0.03 
0.13 

0 

 
สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด 

- 
รวม 2 2.04 50,000 0.16  

แบบ ผด.01 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
      3.1   แผนงานด้านคุณธรรม  จริยธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
      3.2   แผนงานการส่งเสรมิการศึกษา 
      3.3   แผนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
      3.4   แผนงานส่งเสริมดา้นสวัสดิการของชุมชน 
      3.5   แผนงานด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 
3 
2 
7 
4 
4 

 
3.06 
2.04 
7.14 
4.08 
4.08 

 
46,000.- 
40,000.- 

2,451,150.- 
8,393,612.- 
440,000.- 

 
0.15 
0.13 
7.75 
26.55 
1.39 

 
สป./การศึกษา 
กองการศึกษา
สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด 
กองการศึกษา 

รวม 20 20.41 11,370,762.- 35.97  
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
      4.1   แผนงานสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจดัการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 

 
1 

 
1.02 

 
30,000 

 
0.09 

 
สำนักงานปลัด 

รวม 1 1.02 30,000 0.09  
5.   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
     5.1   แผนงานส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
     5.2   แผนงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 
     5.3   แผนงานส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน (pso) 
     5.4   แผนงานการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 
2 
51 
 
0 
0 

 
2.04 
52.04 

 
0 
0 

 
64,000.- 

15,778,488.- 
 
0 
0 

 
0.20 
49.31 

 
0 
0 

 
สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด 

 
- 
- 

รวม 53 54.08 15,842,488.- 49.51  

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

6.   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและแนวโน้มนโยบาย
ของรัฐบาล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แบบ ผด.01 



 

 

9 

 

       6.1   แผนงานถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาการศึกษา 
       6.2   แผนงานส่งเสริมการปอ้งกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสีย่งตดิยาเสพติดและการรักษาสภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
       6.3   แผนงานส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ ลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรมและการบรรเทาสารธารณภยั 
       6.4   แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

1 
1 
 
5 
 
2 

1.02 
1.02 

 
5.10 

 
2.04 

932,050.- 
20,000.- 

 
175,000.- 

 
15,000.- 

2.95 
0.06 

 
0.55 

 
0.05 

กองการศึกษา 
สำนักงานปลัด 

 
สำนักงานปลัด 

 
สำนักงานปลัด 

รวม 9 9.18 1,142,050.- 3.61  
รวมท้ังสิ้น 98 100 31,618,300.- 98.81  

 
 
 
 
 
 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน  สะพาน 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

แบบ ผด.02 
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1 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านประอาง หมู่ที่ 3 – บ้านเตรีย๊ะ 
หมู่ที่ 5  

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 102 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 ม.หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 408 ตร.ม.งบประมาณ  
270,000  บาท 

หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 
 

            

2 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 82 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 410 ตร.ม.งบประมาณ  
269,000  บาท 

 หมู่ที่ 9 กองช่าง 
 
 

            

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านเตรี๊ยะ 
หมู่ที่ 5 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 82 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 410 ตร.ม.งบประมาณ  
269,000  บาท 
 

หมู่ที ่6 กองช่าง 
 

            

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายบุญส่ง พุ่มพันธ์  – บ้าน
นางเติ่ง โยธี หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 87 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 ม.หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 261 ตร.ม.งบประมาณ  
166,000  บาท 

หมู่ที่ 2 
 

กองช่าง 
 
 

            

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้าน 
ประอาง  

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 113 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 565 ตร.ม.งบประมาณ  
368,000  บาท 

หมู่ที่ 4 กองช่าง 
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6 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองบัว – คลองสหกรณ์  
หมู่ที่ 11 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 82 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 410 ตร.ม.งบประมาณ  
269,000  บาท 

หมู่ที่ 11 กองช่าง 
 
 
 
 

            

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบหนองคูณ หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 83 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 415 ตร.ม.งบประมาณ  
270,000  บาท 

หมู่ที่ 1 กองช่าง 
 

            

 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้าน 
นางชิด เสมศรี-บ้านนางบัวพันธ์  
ห่อทรัพย์ หมู่ที่ 5 

วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. 
ระยะทาง 252 ม.พร้อมบ่อพัก
งบประมาณ  270,000  บาท 

หมู่ที่ 5 
 

กองช่าง 

   

 

        

9 
 

วางท่อระบายน้ำ จากบ้านนานมังกร 
โพธิสาร - บ้านนายสมาน ภาษี  
หมู่ที่ 7 

วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม.
ระยะทาง 251 ม.พร้อมบ่อพัก
งบประมาณ  269,000  บาท 

หมู่ที่ 7            
 

กองช่าง 
 
 

            

10 วางท่อระบายน้ำแบบบ่อพัก จาก
บ้านนายวิเชียร -บ้านนางเบญจพร 
พุทธรักษา หมู่ที่ 8  

วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม.
ระยะทาง 251 ม.พร้อมบ่อพัก 
งบประมาณ  269,000  บาท 

หมู่ที่ 8 กองช่าง             
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11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าบ้านฝรั่ง หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 80 ตร.ม.งบประมาณ  
118,000  บาท 

หมู่ที่ 2 กองช่าง             

12 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางทิวาพร – บ้าน
นายสุพาท โยธี หมู่ท่ี 10 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 78 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 312 ตร.ม.งบประมาณ  
226,000  บาท 

หมู่ที่ 10 กองช่าง             

 
 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงานขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อำเภอขุนหาญ  

ขยายเขตไฟฟ้า ม.11 งบประมาณ 
150,000 บาท 

หมู่ที่ 11 กองช่าง             

 

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงานก่อสร้างขยายเขตประปา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แผนงานบริการสาธารณะ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แผนงานส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
การเกษตร งบประมาณ  10,000  
บาท 

ตำบลปราสาท
เยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

แบบ ผด.02 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2  แผนงานส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ให้กับประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
การฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
งบประมาณ  40,000  บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

18 

 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.3  แผนงานสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

แบบ ผด.02 



 

 

19 

 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1  แผนงานด้านคุณธรรม  จริยธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ดังกล่าว งบประมาณ  6,000  
บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ดังกล่าว งบประมาณ  25,000  
บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอไพร
บึง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานดอกลำดวนบาน งบประมาณ  
15,000  บาท 

อำเภอ 
ไพรบึง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.2  แผนงานส่งเสริมการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง 
งบประมาณ 10,000 บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสื่อเทคโนโลยีที่มผีลต่อ
พฤติกรรมเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสื่อเทคโนโลยีที่มผีลต่อ
พฤติกรรมเด็กเล็ก งบประมาณ 
30,000 บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด.02 



 

 

21 

 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.3  แผนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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) สนับสนุนอาหารเสริมนมให้
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  งบประมาณ  751,150  
บาท 

โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน

ตำบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการควบคมุป้องกันโรคพิษสุนขับ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
งบประมาณ  30,000  บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

3 อุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรยีน 
ในตำบล งบประมาณ  
1,328,000  บาท 

โรงเรียนใน
ตำบลปราสาท

เยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
จำนวน 11 หมู่บ้าน 
งบประมาณ 220,000 บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการบริหารจัดการขยะแบบบรูณา
การ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ดังกล่าว งบประมาณ  20,000  
บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการดังกล่าว 
งบประมาณ  30,000  บาท 

ตำบล 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

 

            

7 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ตำบล งบประมาณ 72,000 
บาท 

ตำบล 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            



 

 

23 

 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.4  แผนงานส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเบี้ยให้แก่กลุ่มบุคคลดังกลา่ว 
งบประมาณ 30,000 บาท 
 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเบี้ยให้แก่กลุ่มบุคคลดังกลา่ว 
งบประมาณ 6,439,860 บาท 
 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ เพื่อจ่ายเบี้ยให้แก่กลุ่มบุคคลดังกลา่ว 
งบประมาณ 1,873,752 บาท 
 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการจดักิจกรรมวันผูสู้งอายุ
แห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ดงักล่าว งบประมาณ  50,000  บาท 
 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 
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แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.5  แผนงานด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาประจำ
ตำบล (กีฬาต้านยาเสพติด) 

จัดกีฬาเยาวชนตำบลปราสาท
เยอ งบประมาณ 200,000  
บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 300 คน งบประมาณ 
50,000 บาท 

เด็ก เยาวชน   
ตำบล

ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 สนับสนุนนักกีฬาตัวแทนประจำตำบล
เพื่อไปแข่งขันทุกระดับ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ดังกล่าว งบประมาณ  40,000  
บาท 

ตัวแทน
นักกืฬาตำบล
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ศรีสะเกษ งบประมาณ 
150,000 บาท 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1   แผนงานสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ดังกล่าว งบประมาณ  30,000  
บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 
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แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 

 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.1  แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการของรัฐบาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดำเนินโครงการ งบประมาณ 
10,000.-บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

2 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอไพรบึง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ
ใช้ในงานราชพิธี รัฐพิธี 
งบประมาณ 54,000.-บาท 

อำเภอไพรบึง สำนักงาน
ปลัด 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.2   แผนงานการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการ
บริการประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ดำเนินโครงการ งบประมาณ 
30,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

2 การจัดการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลือกตั้งท้องถิ่น 
งบประมาณ  100,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

3 เงินเดือนนายก อบต. / รองนายก 
อบต. 

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

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

4 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก 
อบต./ รองนายก อบต. 

เพื่อเบิกจ่ายเป็นคา่ 
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 
นายก อบต./ รองนายก อบต.
งบประมาณ  42,120  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

แบบ ผด.02 
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ที่ (ผลผลติ/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 

5 
 
 
 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. / 
รองนายก อบต. 

เพื่อเบิกจ่ายเป็น ค่าตอบแทน
พิเศษนายก อบต. / รองนายก 
อบต. งบประมาณ 42,120 
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

6 
 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายก อบต. 

เพื่อเบิกจ่ายเป็นคา่เงิน
ค่าตอบแทนเลขานุการนายก 
อบต. งบประมาณ 86,400 
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

7 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
  

เพื่อเบิกจ่ายเป็นคา่ตอบแทน
สมาชิกสภา อบต.งบประมาณ 
1,713,600 บาท 
 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

8 
 
 

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ของ
พนักงานส่วนตำบลสำนักงาน
ปลัด อบต.งบประมาณ  
2,831,580  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

9 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  สำนักงาน
ปลัด อบต.     

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ของพนักงานส่วนตำบล
งบประมาณ  15,900  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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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10 เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ปลัด อบต./รองปลดั อบต./
หัวหน้าสำนักปลัดฯ งบประมาณ 
132,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

11 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าจ้าง / ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
จำนวน 10  อัตรา งบประมาณ 
1,486,440 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

12 
 
 
 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ของพนักงานจ้าง งบประมาณ  
98,760  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

13 
 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล เงิน
ค่าตอบแทน เงินประโยขน์ตอบ
แทนอ่ืน แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่
อบต. เช่นเงินทำขวัญ เงิน
ค่าตอบแทน  งบประมาณ  
330,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ช่าง/กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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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14 
 
 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ  
   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้ง 
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
งบประมาณ 5,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองคลัง             

15 
 
 

ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลอื
ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่ากู้เงิน
เพื่อสร้างบ้านของพนักงานผู้มสีิทธิ
เบิกจ่ายตามที่ระเบียบกำหนด 
งบประมาณ 268,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
การศึกษา 

            

16 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลอื
การศึกษาบุตรของพนักงานและผูม้ี
สิทธิเบิกจ่ายตามที่ระเบียบกำหนด
งบประมาณ  139,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนกังาน
ปลัด/ 

กองคลัง/กอง
การศึกษา 

            

17 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อเบิกจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไป
ราชการงบประมาณ  160,000  
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กอง
ช่าง/กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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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18 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน เพื่อเบิกจ่ายเป็นคา่ลงทะเบยีน
ฝึกอบรม งบประมาณ 190,000.-
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด/คลัง/ 

ช่าง/
การศึกษา 

            

19 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ของกอง
คลัง งบประมาณ 1,392,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองคลัง             

20 
 
 
 

เงินประจำตำแหน่ง 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ให้กับพนักงานส่วนตำบลผู้มสีิทธิ 
งบประมาณ  42,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองคลัง             

21 
 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 

ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน พนจ.  
จำนวน 3  อัตรา งบประมาณ  
509,280  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองคลัง             

22 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ของพนักงานจ้าง  งบประมาณ 
26,160 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองคลัง             

23 
 
 

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงิน ของกอง
ช่าง งบประมาณ 733,500.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองช่าง 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

24 
 
 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ของพนักงานส่วนตำบล
งบประมาณ 21,300 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองช่าง 
 
 

            

25 เงินประจำตำแหน่ง เพือ่จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ให้กับพนักงานส่วนตำบลผู้มสีิทธิ 
งบประมาณ 42,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองช่าง             

26 
 
 
 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ของพนักงานจ้าง  งบประมาณ 
31,800 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองช่าง             

27 
 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน พนจ.  
จำนวน 2  อัตรา งบประมาณ  
287,040  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองช่าง             

28 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ของกอง
การศึกษา งบประมาณ 784,920.-
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษา 

            

29 เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ให้กับพนักงานส่วนตำบลผู้มสีิทธิ 
งบประมาณ 42,000 บาท 
 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษา 

            

 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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ที่ (ผลผลติ/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 

30 
 
 

เงินเดือนพนักงานครู(ผดด.) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ของครู
(ผดด.) งบประมาณ 722,040.-
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษา 

 

            

31 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน พนจ.  
จำนวน 4  อัตรา งบประมาณ  
583,320  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษา 

            

32 
 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ของพนักงานจ้าง 
งบประมาณ 27,900 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กอง
การศึกษา 

            

33 
 
 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง 
และลูกจ้างของพนักงานจ้างใน
สังกัดงบประมาณ 146,358 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

34 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
(กบท.) 

เพื่อจ่ายกองทุน กบท. โดยสมทบ
คำนวณ ร้อยละ1 ของประมาณ
การรายรับงบประมาณ  140,000  
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

35 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือน
ให้แกลู่กจ้างประจำที่เกษียณอายุ
ราชการ งบประมาณ  28,668  
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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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36 เงินสำรองจ่าย สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอุบัติภยั
และสาธารณภัย เงินสำรองจ่าย
กรณีจำเป็นเร่งด่วนอ่ืน                                 
งบประมาณ 50,300.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

37 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี
การ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรอง ค่า
รับรอง ของ อบต. 
งบประมาณ 40,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ/กอง

คลัง 

            

38 
 
 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ
 (ค่าจ้างเหมาบริการอื่น)
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าเย็บเล่มหนังสอื 
ค่าจ้างทำความสะอาด ฯลฯ
งบประมาณ 756,800 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ/คลัง/

ช่าง/
การศึกษา 

            

39 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่างๆ  
เช่น ปนูซีเมนต์  ทราย  ตะปู  อิฐ     
อุปกรณ์ประปา    ฯลฯ
งบประมาณ  50,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองช่าง             

40 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะ 
ที่ต้องเปลี่ยนตามรอบระยะ หรือ
ตามความจำเป็น เช่น แบตเตอรี่ 
ยาง หัวเทียน กรวยจราจร ฯลฯ 
งบประมาณ  5,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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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41 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
งบประมาณ  110,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด/คลัง/
ช่าง/กอง
การศึกษา 

            

42 
 
 

ค่าไฟฟ้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ
สำนักงานและสถานท่ีในส่วนของ 
อบต.รับผดิชอบ งบประมาณ 
220,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

43 
 
 

ค่าไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ส่งไปรษณีย์ โทรสาร ซื้อไปรษณีย์
อากรฯ งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

44 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เปน็
ต้นงบประมาณ 100,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

45 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อเบิกจ่ายเป็นคา่น้ำมันเชื้อเพลิง 
ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าเชื้อเพลิง สาร
หล่อลื่น สำหรับยานพาหนะและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ของ อบต.
งบประมาณ  85,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ/กอง

คลัง 

            

 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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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46 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนัก งานและ
วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ในหน่วย เช่น 
กระดาษ ดินสอ ปากกา  ฯลฯ 
งบประมาณ  225,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ/คลัง/

ช่าง/
การศึกษา 

            

47 
 
 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ
ในหน่วย เช่น หลอดไฟ สายไฟ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค 
ฯลฯงบประมาณ 55,000.-บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

กองช่าง/กอง
การศึกษา 

            

48 
 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ผงซักฟอก กระตกิน้ำร้อน หม้อหุงขา้ว 
เก้าอี้พลาสตกิ  เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์ฯลฯงบประมาณ 95,000 
บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ/กอง 
การศึกษา 

            

49 วัสดุคอมพิวเตอร์  
 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอันเกี่ยวแก่
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมที่มี
ราคาต่อหน่วยไมเ่กิน 20,000 
บาทผ้าหมึกอุปกรณ์การพิมพ์ 
งบประมาณ 220,000 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ/คลัง/

ช่าง/กอง
การศึกษา 

            

50 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์/โทรสาร
ของสำนักงาน งบประมาณ  
10,000  บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

            

51 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน งบประมาณ 6,102 บาท 

อบต. 
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
5.  ยุทธศาสตรก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.3   แผนงานการส่งเสริมประชาชนตามมาตรฐาน (pso) 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

แบบ ผด.02 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.4 แผนงานการจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวโน้มนโยบายของรัฐบาล 
6.1   แผนงานการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาการศึกษา 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 

-เพื่อใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา งบประมาณ 
932,050 บาท 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวโน้มนโยบายของรัฐบาล 
6.2   แผนงานการส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกเ่ด็ก 
เยาวชน ประชาชนเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ดังกล่าว งบประมาณ  20,000  
บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวโน้มนโยบายของรัฐบาล 
6.3  แผนงานส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการป้องกันอุบัติภยัทางถนน
ช่วงเทศกาล 

ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ งบประมาณ 25,000  
บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.คา่
ป่วยการชดเชยงานหรือเวลาที่เสียไป 
งบประมาณ  20,000  บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการจดัตั้ง/ฝึกทบทวน อปพร. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ดังกล่าว งบประมาณ  85,000  
บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

4 อุดหนุนศูนยป์ฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน งบประมาณ 
25,000 บาท 

อำเภอไพรบึง สำนักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการรณรงค์และป้องกันลด
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ดังกล่าว งบประมาณ 20,000  บาท 

ตำบล
ปราสาทเยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

แบบ ผด.02 
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บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                       
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวโน้มนโยบายของรัฐบาล 
6.4  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
 
 

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
ไพรบึง 

- -เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
อำเภอไพรบึง งบประมาณ 
10,000.-บาท 

อำเภอไพรบึง ศพส.อ. 
ไพรบึง 

            

2. สนับสนุนศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

- -เพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 
5,000.-บาท 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ศตส.จ.ศก             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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แบบ ผด.02/1 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    
แผนการดำเนนิงานประจำปี 2563 

แบบ ผด.02/1 
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องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ลำดับ
ที ่
 

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 
 

พ.ศ.2563 

            

1 
 

ชุดรับแขก (หลุยส์)  ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด 
จำนวน 1 ชุด 

111,800 อบต.ปราสาท
เยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

     
 

       

2 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ  
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ ์
จำนวน 1 เครื่อง 

13,000 อบต.ปราสาท
เยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โต๊ะทำงาน ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด 
จำนวน 1 ตัว 

7,900 อบต.ปราสาท
เยอ 

กองคลัง             

รวม 132,700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    
แผนการดำเนนิงานประจำปี 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

แบบ ผด.02/1 
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1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
        1.2 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่
 

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 
 

พ.ศ.2563 

            

1 ช้ันไม้ 6 ช่อง ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด 
จำนวน 4 หลัง 

10,000 อบต.ปราสาท
เยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 ตู้กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด 
จำนวน 2 หลัง 

9,000 อบต.ปราสาท
เยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โตะ๊ทำงาน ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด 
จำนวน 2 ตัว 

8,200 อบต.ปราสาท
เยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โตะ๊ทำงาน (สำหรับหัวหน้า
ส่วน) 

ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด 
จำนวน 1 ตัว 

7,900 อบต.ปราสาท
เยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 35,100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    
แผนการดำเนนิงานประจำปี 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
        2.1  แผนงานสาธารณสุข   

แบบ ผด.02/1 
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ลำดับ
ที ่
 

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 
 

พ.ศ.2563 

            

1 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน 1)ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
ต่อช่ัวโมง  
2)ถังบรรจุนำ้ยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร  
3)กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
หมายเหตุ :ใช้สำหรับการกำจดัแมลงและ
ศัตรูพืชทางการเกษตร การฆา่ เชือ้โรค หรือ 
การป้องกัน การกำจัดแมลง ซึ่งเปน็พาหะนำ 
โรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น 
จำนวน 2 เครื่อง 

118,000 อบต.ปราสาท
เยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

     
 

       

รวม 118,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    
แผนการดำเนนิงานประจำปี 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
        3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ลำดับ
ที ่
 

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 
 

พ.ศ.2563 

            

แบบ ผด.02/1 
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1 
 

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อ
จักรยาน 

1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 
26 นิ้ว  
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว  
5) ความจุถังนำ้มันเครื่องยนต์ ไมน่้อยกว่า 
1.50 ลิตร 
จำนวน 1 เครื่อง 

12,000 อบต.ปราสาท
เยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

     
 

       

รวม 12,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    
แผนการดำเนนิงานประจำปี 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
        3.2  แผนงานการศึกษา   

ลำดับ
ที ่
 

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 
 

พ.ศ.2563 

            

แบบ ผด.02/1 
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1 
 

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟตุ ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 5 คิวบกิฟตุ เป็นรุ่นที่ 
ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติ แห่งประเทศไทย 
จำนวน 2 ตู ้

18,800 อบต.ปราสาท
เยอ 

กอง
การศึกษาฯ 

     
 

       

รวม 18,800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    
แผนการดำเนนิงานประจำปี 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ลำดับ
ที ่
 

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 
 

พ.ศ.2563 

            

แบบ ผด.02/1 
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1 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี 
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อย กว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อ
แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้
หน่วยความจำ หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มี
หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วย ความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB – มีหน่วยความจำหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 8 GB - มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 240 GB จาน
วน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ - มีจอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

30,000 อบต.ปราสาท
เยอ 

กองคลัง      
 

       

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ 

- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 
600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ นาที 
(ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จำนวน
ไม่น้อย กว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่
น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, 
Letter, Legal และ Custom 

2,600 อบต.ปราสาท
เยอ 

กองคลัง             

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) – สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อย
กว่า 15 นาที 

2,500 อบต.ปราสาท
เยอ 

กองคลัง             

รวม 35,100  
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    
แผนการดำเนนิงานประจำปี 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ลำดับ
ที ่
 

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 
 

พ.ศ.2563 

            

1 
 

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) – สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อย
กว่า 15 นาที จำนวน 6 เครื่อง 

15,000 อบต.ปราสาท
เยอ 

สำนักงาน
ปลัด 

     
 

       

รวม 15,000  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    
แผนการดำเนนิงานประจำปี 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        4.3  แผนงานเคหะและชุมชน   

ลำดับ
ที ่
 

 
ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 
 

พ.ศ.2563 

            

แบบ ผด.02/1 
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1 
 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ส ี

(1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน (2) มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi (3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ
สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) (4) มี
ความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อ นาที (ppm) (5) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 256 MB (6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ 
สี ได้) (7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi (8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) (9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและ
ขาวดำ (10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
(11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ (12) มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง (13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้ (14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 
แผ่น (15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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