
ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 301,700 บา้นโคกเพชร กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นโคกเพชร หมู่ที่ 6 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 6
(จากนานายสน สุขล้อม ถึงล าหว้ย) ไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร 
ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561-

2564) เพิ่มเติมฉบบัที่ 1 หน้าที่ 5

ล าดับที่ 13

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 140 เมตร 421,200 บา้นโชคติม กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นโชคติม หมู่ที่ 2 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 2
(จากนานายถาวร งามพร้อม ถึงถนน- ไม่น้อยกวา่ 560 ตารางเมตร 
ลาดยางเส้นหลัก) ตามแผนพฒันาต าบล
 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบบั
 ที่ 1 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 4

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 47 เมตร 110,600 บา้นตะโก กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นตะโก หมู่ที่ 8 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 8
(จากซอยบา้นนายล้ินจี่ หวงัดี) ตามแผน ไม่น้อยกวา่ 141 ตารางเมตร 
พฒันาต าบล 4 ป ี( (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 45 ล าดับที่ 38

8

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 55 เมตร 129,000 บา้นตะโก กองช่าง

ภายในหมู่บา้น บา้นตะโก หมู่ที่ 8 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 8
(จากบา้นนายทวศัีกด์ิ ส ารวมจิต ถึงนา ไม่น้อยกวา่ 165 ตารางเมตร 
นายประชัน ช่อทบัทมิ) ตามแผนพฒันา
ต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมฉบบัที่ 1 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 20

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 301,700 บา้นตาเตาะ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นตาเตาะ หมู่ที่ 11 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 11
(จากสวนนายสุพฒัน์ เสาสูง ถึง บา้น ไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร 
นายทอง จารึกดี) ตามแผนพฒันาต าบล
 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 47

ล าดับที่ 49
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 80 เมตร 297,400 บา้นทนง กองช่าง

ภายในหมู่บา้น บา้นทนง หมู่ที่ 7 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 7
(จากถนนข้างวดั ถึง สวนนายจ ารัส ไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร 
เกลียวทอง) ตามแผนพฒันาต าบล 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 47
ล าดัที่ 37

9แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2561งบประมาณ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 370,000 บา้นไปรเวง กองช่าง

ภายในหมู่บา้น บา้นไปรเวง หมู่ที่ 12 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 12
(จากบา้นายประสงค์ ศรีประโคน ถึง ไม่น้อยกวา่ 500 ตารางเมตร 
บา้นนางผอย งามประจบ) ตามแผน
พฒันาต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 49 ล าดับที่ 57

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 2.70 เมตร ยาว 62 เมตร 132,300 บา้นรุ่งฤษี กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นรุ่งฤษ ีหมู่ที่ 9 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 9
(จากบา้นนายเรือน พลูสระคู ถึงบา้น ไม่น้อยกวา่ 167.40 ตารางเมตร 
นายไสว สุขยิ่ง) ตามแผนพฒันาพฒันา
ต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 46 ล าดับที่ 43

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 25 เมตร 74,200 บา้นรุ่งฤษี กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นรุ่งฤษ ีหมู่ที่ 9 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 9
(จากหนองกก ถึง สามแยกโคกกลัน) ไม่น้อยกวา่ 100 ตารางเมตร 
ตามแผนพฒันาพฒันาต าบล 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 45
 ล าดับที่ 40

10แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 135 เมตร 498,000 บา้นเสม็ด กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นเสม็ด หมู่ที่ 10 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 10 
(จากแยกบา้นอ าปลึ ถึง บา้นระไซร์ ไม่น้อยกวา่ 675 ตารางเมตร 
ต.เฉนียง) ตามแผนพฒันาพฒันาต าบล
4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 47
ล าดับที่ 48

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 370,000 บา้นเสม็ด กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นเสม็ด หมู่ที่ 10 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 10
(จากสามแยกถนนลาดยาง ถึง บา้น ไม่น้อยกวา่ 500 ตารางเมตร 
นายอ านาญ เครือวลัย์) ตามแผนพฒันา
ต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 4 ล าดับที่ 4

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 65 เมตร 196,900 บา้นหวา้น กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นหวา้น หมู่ที่ 4 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 4
(จากสวนนางเติมสุข สารพฒัน์ ถึงนา ไม่น้อยกวา่ 260 ตารางเมตร 
นายเดือย หมายถูก) ตามแผนพฒันา
ต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 40 ล าดับที่ 15

11แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 70 เมตร 163,700 บา้นใหม่ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น บา้นใหม่ หมู่ที่ 3 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 3
(จากซอยบา้นนางพนัณิน ฉ่ าชื่นใจ) ไม่น้อยกวา่ 210 ตารางเมตร 
ตามแผนพฒันาต าบล 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 38
ล าดับที่ 8

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 244,600 บา้นใหม่ กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นใหม่ หมู่ที่ 3 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 3
(จากบา้นนายไพรวลัย์ บญุศิริ ถึง บา้น ไม่น้อยกวา่ 320 ตารางเมตร 
นางอรุณพรทพิย์) ตามแผนพฒันาต าบล
4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 39
ล าดับที่ 10

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 43 เมตร 98,600 บา้นอังกรวง กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นอังกรวง หมู่ที่ 5 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 5
(จากบา้นส าเนียง ใจมั่นถึงบา้นนาง ไม่น้อยกวา่ 129 ตารางเมตร 
ปนันิพร สมชื่อ) ตามแผนพฒันาต าบล
4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบบัที่ 1

หน้าที่ 4 ล าดับที่ 9

12แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 58 เมตร 135,800 บา้นอังกรวง กองช่าง

ภายในหมู่บา้น บา้นอังกรวง หมู่ที่ 5 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 5
(จากซอยบา้นนายชัยพร สมบรูณ์การ) ไม่น้อยกวา่ 174 ตารางเมตร 
ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561-
2564) หน้าที่ 41 ล าดับที่ 22

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 65 เมตร 196,900 บา้นอังกรวง กองช่าง
ภายในหมู่บา้น บา้นอังกรวง หมู่ที่ 5 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. หมู่ที่ 5
(จากบา้นนายเสมอ ยิ่งม ีถึงบา้นนายค าผุย ไม่น้อยกวา่ 260 ตารางเมตร 
ใบเงิน) ตามแผนพมันาต าบล 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หนา้ที่ 42 ล าดับที่ 25

18 โครงการปรับปรุงลาดยางทบัถนนคอน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 420,000 บา้นตระแสง กองช่าง
กรีตภายในหมู่บา้น บา้นตระแสง หมูที่ 1 หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอล หมู่ที่ 1
(จากบา้นนางเสนีย์ สถิตสุข ถึงบา้น ฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,000 ตรม.
นายนิเวศน์ เนตรพระ) ตามแผนพฒันา

ต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม

ฉบบัที่ 1 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 48

19 ค่าชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการชดเชยสัญญา 100,000     ต าบล กองช่าง
(ชดเชยปรับค่า K) จ้างแบบปรับราคาได้ ตระแสง

13แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกภายใน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 225,900 บา้นโคกเพชร กองช่าง

ต าบลตระแสง (ถนนข้าง อบต.) บา้น หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหนิคลุก หมู่ที่ 6

โคกเพชร หมู่ที่ 6 ตามแผนพฒันาต าบล ไม่น้อยกวา่ 1,400 ตารางเมตร 

4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 57

ล าดับที่ 97

21 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกภายใน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 425 เมตร 273,000 บา้นใหม่

จากบา้นหวา้น หมู่ที่ 4 ถึงบา้นใหม่ หมู่ที3่ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหนิคลุก หมู่ที่ 3 กองช่าง

ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561- ไม่น้อยกวา่ 1,700 ตารางเมตร 

2564) หน้าที่ 57ล าดับที่ 97

22 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดั ขยายเขตติดต้ังระบบจ าหน่ายไฟฟา้ 173,442 บา้นทนง กองช่าง

สุรินทร์  ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี สาธารณะ (สายดับ) บา้นทนง  หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7

(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 68 ล าดับที่ 147

23 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดั ขยายเขตติดต้ังระบบจ าหน่ายไฟฟา้ 188,836 บา้นไปรเวง กองช่าง

สุรินทร์  ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี สาธารณะ (สายดับ) บา้นไปรเวง หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 12

(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 68 ล าดับที่ 147

24 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดั ขยายเขตติดต้ังระบบจ าหน่ายไฟฟา้ 117,257 บา้นเสม็ด กองช่าง

สุรินทร์  ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี สาธารณะ (สายดับ) บา้นเสม็ด หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10

(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 68 ล าดับที่ 147
14แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 50,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด

ยาเสพติด ตามแผนพฒันาต าบล 4 ปี การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ตระแสง

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 70 ล าดับที่ 2 เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุและ

อุปกรณ์ และอื่นๆ

2 โครงการส่งเริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 50,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด

ประชาชน ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ ตระแสง

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 1 ประชาชน เช่น ค่าอาหารวา่งและเคร่ือง

ด่ืม ค่าวสัดุและอุกรณ์ และอื่นๆ

3 โครงการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 50,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด

ต าบลตระแสง ตามแผนพฒันาต าบล 4 ปี การส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน เช่น ตระแสง

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 70 ล าดับที่ 1 เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุและ

อุปกรณ์ ค่าเคร่ืองเขียน และเอกสาร

และอื่นๆ

15แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561

งบประมาณ
พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั 50,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์การ ตระแสง

ทอ้งถิ่น บริหารส่วนต าบลตระแสง เช่น ค่าตอบ

แทน การส่ังใช้ อปพร. ค่าตอบแทนผู้

ได้รับการแต่งต้ังหรือได้รับมอบหมาย

ใหช้่วยเหลืองานราชการอื่นๆ

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 100,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด

สาธารณภยั ตามแผนพฒันาต าบล 4 ปี การฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทา ตระแสง

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71 ล าดับที่ 2 สาธารณภยั เช่น ค่าสัมนาคุณวทิยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม

ค่าวสัดุและอุปกรณ์ และอื่น ๆ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาไทยวา่ด้วยค่า

ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557

16แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นคุณภาพชวีิตและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมปอ้งกันปญัหาสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 100,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด

กาย สุขภาพใจแก่ผู้สูงอายุต าบลตระแสง การด าเนินโครงการฝึกอบรมปอ้งกันปญั ตระแสง
ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561- หาสุขภาพกายสุขภาพใจ แก่ผู้สูงอายุต า
2564) หน้าที่ 73 ล าดับที่ 1 บลตระแสง เช่น ค่าสมนาคุณ วทิยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
และอื่นๆ

2 โครงการใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ราษฎรที่ประ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่เหล่ากาชาด 10,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด
สบความทกุข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อย จังหวดัสุรินทร์ ตามโครงการใหก้ารสง ตระแสง
โอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบ เคราะหแ์ก่ราฎรที่ประสบความทกุข์ยาก
สาธารณภยั ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วย
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 92 ล าดับที่ 1 ประสบสาธารณภยั  ตามระเบยีบกระ

ทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
 ที่ มท. 0808/.2ว3616 
ลงวนัที่ 24 มิถุนายน 2559

17แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่4  ดา้นการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 100,000 อบต.ตระแสง กอง

ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561- การจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เช่น ค่าวสัดุ การศึกษาฯ
2564) หน้าที่ 82 ล าดับที่ 11 อุปกรณ์ และอื่น ๆ 

2 ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียนของ ศพด. เพื่อจ่ายเปน็รายจ่ายใหไ้ด้ซ่ึงบริการต่างๆ 171,600 ศพด. 2 แหง่ กอง
จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียนของ ศพด. ในเขต อบต. การศึกษาฯ
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 1,053,950 อบต.ตระแสง กอง
บริหารสถานศึกษา ตามแผนพฒันาต าบล การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษาฯ
4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 81 สถานศึกษา 
ล าดับที่ 10 1) ค่าอาหารกลาวนั

2) ค่าจัดการเรียนการสอน
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้แก่
   3.1 ค่าหนังสือเรียน
   3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
   3.2 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
   3.4 ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน

4 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 1,552,150 โรงเรียน กอง
(นม) ใหแ้ก่โรงเรียน 5 แหง่ ศพด. 5 แหง่ การศึกษาฯ
2 แหง่ ในเขต อบต.

20แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่4  ดา้นการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด 2,624,000 โรงเรียน กอง

โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา หน่วยงานอื่นในเขตของ อบต.ตามโครง 5 แหง่ การศึกษาฯ
ขั้นพื้นฐาน การการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสนับสนุน ในเขต อบต.

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาไทยวา่ด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้ง
ถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหา
ไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3274
ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561

21แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ 6,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด

ทะเบยีนสัตว ์ ข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นท าเบยีนสัตว์ ตระแสง
2 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรค เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 60,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด

ไข้เลือดออก ตามแผนพฒันาต าบล 4 ปี การควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ตระแสง

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 1 เช่น ค่าจัดซ้ือทรายเคลือสารที่ฟอส ค่าจัด

ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนด าเนิน

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 การฉีดพน่ และอื่นๆ 

 กรกฎาคม 2561

3 โครงการเร่งรัดปอ้งกันก าจัดโรค เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 60,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด

พษิสุนัขบา้ (บรรจุอยู่ในแผนพฒันา เร่งรัดปอ้งกนัและควบโรคพษิสุนขับา้ เช่น ค่า ตระแสง
4 ป ีพ.ศ.2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2 วัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุขบา้ ค่าเคร่ืองหมาย

ประจ าสัตว์ ค่าใบรับรอง การฉีดวัคซีนและอื่น
 โครงการตาม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพษิบา้ ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
 เจ้าฟา้จุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี
 และหนงัสือกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการปก

ครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

18แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 อบต.ตระแสง ส านักปลัด

บริหารจัดการขยะที่ต้นทาง อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบริหารจัด
การขยะที่ต้นทาง เช่น ค่าสมนาคุณวทิยา
กร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเคร่ืองเขียน เอกสาร
ต่าง ๆ ค่าพาหนะเดินทาง และอื่น ๆ

5 โครงการอบรมพระราชด าริด้านสาธารณ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรม 240,000 พื้นที่ อบต. ส านักปลัด
สุข ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี การหมู่บา้น หมู่ที่ 1-12 หมู่บา้นละ ตระแสง
(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบบัที่ 1 20,000 บาท ตามโครงการพระราชด าริ
หน้าที่ 19 ล าดับที่ 2 ด้านสาธารณสุข 

19

พ.ศ. 2562

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 400,000 สนามกีฬา กอง

ต าบลตระแสง ตามแผนพฒันาต าบล 4 ปี การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รร.บา้น การศึกษาฯ
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 4 เช่น ค่าถ้วยรางวลั ค่าตอบแทนกรรมการ ตระแสง

ตัดสิน ค่าเงินหรือของรางวลั ค่าอุปกรณ์
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการส่งนักกีฬาแข่งขันระดับจังหวดั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 50,000 อบต.ตระแสง กอง

ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ การศึกษาฯ
2564) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 7 อ าเภอ/จังหวดั หรือภานนอกต าบล เช่น

ค่าผู้ควบคุม ค่าฝึกซ้อม ค่าอุปกรณ์กีฬา
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 โครงการสืบสานประเพณีแหเ่ทยีนเข้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 100,000 อบต.ตระแสง กอง
พรรษา ตามแผนพฒันาต าบล 4 ปี สืบสานประเพณีแหเ่ทยีนเข้าพรรษา การศึกษาฯ
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 1 เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวด

หรือแข่งขัน ค่าวสัดุอุปกรณ์ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

4 โครงการอนุรักษสื์บสานลอยกระทง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 100,000 อบต.ตระแสง กอง
ตามแผนพฒันาต าบล 4 ป ี(พ.ศ.2561- อนุรักษสื์บสานประเพณีลอยกระทง เช่น การศึกษาฯ
2564) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 2 ค่าเงินรางวลั ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน

ค่าตกแต่งสถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

22แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 20,000 พื้นที่ปา่ ส านักปลัด

ตามแผนพฒันาต าบล 4 ปี การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สาธารณะ
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 4 เช่น ค่าจัดซ้ือต้นไม้ ค่าวสัดุและอุปกรณ์ ภายในต าบล

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตระแสง

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธเ์พื่อ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 10,000 อบต.ตระแสง ส านักปลัด

สร้างจิตส านึกอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การรณรงค์ประชาสัมพนัธเ์พื่อสร้าง
และส่ิงแวดล้อม จิตส านึกอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ตามแผนพฒันาต าบล 4 ปี และส่ิงแวดล้อม เช่นค่าปา้ยไวนิล  ค่าวสัดุ
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 85 ล าดับที่ 3 และอุปกรณ์อื่นๆ

23แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 30,000 อบต.ตระแสง ส านักปลัด

การปอ้งกันการทจุริต โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
แผนพฒันาต าบล  4 ปี ปอ้งกันการทจุริต เช่น ค่าสมนาคุณ
(พ.ศ.2561-2564 )หน้าที่ 89 ล าดับที่ 5 วทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม และอื่นๆ

2 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 500,000 อบต.ตระแสง ส านักปลัด
ส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ส่วนต าบลตระแสง ตามแผนพฒันาต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง
(พ.ศ.2561-2564 )หน้าที่ 87 ล าดับที่ 2  เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานตามที่คณะกรรม
ตาม พรบ.การเลือกต้ังฯและหนงัสือกระทรวง การเลือกต้ังมอบหมายและกฎหมายก าหนด
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 ค่าจัดท าปา้ยประกาศ  ค่าใช้จ่ายในการประชา
กรกฎคม 2561 สัมพนัธ์ ค่าแบบพมิพ ์ค่าบตัรเลือกต้ัง

ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

สถานที/่หนว่ยเลือกต้ัง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ

ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอื่นๆ

ที่จ าเปน็หรือตามที่กฎหมายก าหนด

24แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการประเมินและส ารวจความ เพื่อส ารวจความพงึพอใจของประชาชน 30,000      ต าบล ส านักปลัด

พงึพอใจของผู้รับบริการ ผู้มารับบริการ ตระแสง
ตามหนังสือ มท.0808.2/ว 7120
ลว 9 ธ.ค. 59

4 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษแีละ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 100,000 อบต.ตระแสง กองคลัง
โปรแกรมแผนที่ภาษ ีGIS และ การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษแีละโปรแกรม

LTAX3000 แผนพฒันาต าบล 4 ปี  แผนที่ภาษ ีGIS และ LTAX 3000
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 7 (โครงการต่อเนื่อง) เช่น ค่าคัดส าเนาโฉนด

 นส.3 นส.3ก. ค่าคัดระวาง และวสัดุอุป
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาไทยวา่ด้วยแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
แผนงานงบกลาง

1 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 250,000 พื้นที่ต าบล ส านักปลัด
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ หรือสาธารณภยัเกิดขึ้น หรือจ าเปน็ ตระแสง

เร่งด่วนตามความเหมาะสม

25แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นคุณภาพชวีิตและสังคม
แผนงานงบกลาง
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มี 9,519,600 ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

(อัตราแบบขั้นบนัได) จ านวน 12 เดือน สิทธแิละภมูิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหาร ในเขต อบต.
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) บริหารส่วนต าบลตระแสง

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มี 2,553,600 คนพกิาร ส านักปลัด
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) สิทธแิละภมูิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหาร ในเขต อบต.

ส่วนต าบลตระแสง จ านวน 266 คน ๆ ละ 
800 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มี 210,000 ผู้ปว่ยเอดส์ ส านักปลัด
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 18,000 บาท) สิทธแิละภมูิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหาร ในเขต อบต.

ส่วนต าบลตระแสง และได้รับการพจิารณา
รับรองจากแพทย์วา่เปน็โรคดังกล่าว
จ านวน 35 คนๆละ 500/เดือน
จ านวน 12 เดือน

26แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง   อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์



 










































