
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

          

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
[  วิสัยทัศน์ (Vission) “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 สืบสานประเพณีวิถีชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรยั่งยืน 
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน”    
 
 
 

Plan Action 
๒๐๒๓ 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

                                           อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์  

                                          โทร ๐๔๔ ๕๘๒ ๒๓๑ 
                                                                                      www.prtong.go.th  
 



สารบญั 

ส่วนที่ ๑ บทนำ          หน้า 
 ๑.๑ บทนำ          ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน       ๑  
 ๑.๓ ข้ันตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน      ๑ 
 ๑.๔ ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน       ๒ 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม         ๓ 
 ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ              ๔ – ๕ 
 ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน    
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร        ๖ – ๗ 
    1.1 แผนงานการเกษตร      
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการและส่ิงอำนวยความสะดวก 
                           ๘ – ๓๒ 
    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๒.๒ แผนเคหะและชุมชน     
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเท่ียว
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน                ๓๓  - ๔๐ 
    ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
    ๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๔๑ -๔๒        
    ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ๔.๓ แผนงานการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข      ๔๓ – ๖๓ 
    ๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์   
    ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
    ๕.๓ แผนงานสาธารณสุข  
    ๕.๔ แผนงานงบกลาง   
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน ๖๔–๗๐ 
    ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
    ๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    ๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    ๖.๔ แผนงานงบกลาง   
        ๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น          7๑ – ๗๓ 
  ๒.๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  ๒.๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     - ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  ส่วนท่ี  ๑ 
บทนำ 

********************** 
๑.๑ บทนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และการจัดทำแผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ  
 

 ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จึงได้รวบรวบ
แผนงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ีจะดำเนินการจริงในพื้นท่ีประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ มาจัดทำแผน
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖  และกำหนดเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหาร เพื่อ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป  
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 ๑. เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๓. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยท่ัวกัน 
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตาม 
ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 
 
 ขั้นตอนท่ี ๑ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ท่ีดำเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 



- ๒  - 
 ขั้นตอนท่ี  ๒ 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ขั้นตอนท่ี  ๓ 
  แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องดำเนิ นการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เป็นไปอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบ
ควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

๓. เกิดการประหยัดท้ังด้านระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๔. ขจัดปัญหางานซ้ำซ้อน ลดการขัดแย้ง ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

 
 

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



๓ 
 

ส่วนท่ี ๒ 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 ในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของโครงการ  / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีองค์การบริหาร

ส่วนตำบลปราสาททอง ในปีงบประมาณท้ังท่ีเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง และรวม

ไปถึงหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ท่ีจะดำเนินการ ซึ่งจะนำไปใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ปราสาททอง  ประกอบด้วย 

๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  ( แบบ ผด. ๐๑ ) 

๒) บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ( แบบ ผด.๐๒ ) 

๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) 

๔) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมในพื้นท่ีส่วนราชการอื่นๆ  



หน้าท่ี 4

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรย่ังยืนอย่างครบวงจร

1.1 แผนงานการเกษตร 4 100.00 160,000                 100.00 ส านักปลัดอบต.

รวม 4 100 160,000                 100

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและส่ิง

อ านวยความสะดวก

  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35 97.22 17,144,199             99.42 กองช่าง

  2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.78 100,000                 0.58 กองช่าง

รวม 36 100 17,244,199             100

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และ

การท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน

3.1 แผนงานการศึกษา 8 50.00 3,184,500               60.32                กองการศึกษาฯ

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 43.75 900,000                 17.05                กองการศึกษาฯ

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 6.25 1,195,000               22.63 กองการศึกษาฯ/กองช่าง

รวม 16 100 5,279,500               100

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

หน้าท่ี 4 สรุป



หน้าท่ี 5

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 75.00 250,000.00             96.15 ส านักปลัดอบต.
4.2 แผนงานการเกษตร 1 25.00 10,000.00               3.85 ส านักปลัดอบต.

รวม 4 100.00 260,000                 100.00

5.ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 4.88 60,000                   0.40 ส านักปลัดอบต.

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 4.88 160,000                 1.08 ส านักปลัดอบต.

5.3 แผนงานสาธารณสุข 32 78.05 329,370                 2.22 ส านักปลัดอบต.

5.4 แผนงานงบกลาง 5 12.20 14,312,000             96.30 ส านักปลัดอบต.

รวม 41 100 14,861,370             100

  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 27                             65,000                   10.10 ส านักปลัดอบต.

  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 33.33 298,700                 46.40 ส านักปลัดอบต.

  6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 40.00 280,000.00             43.50                ส านักปลัดอบต.

รวม 15 100 643,700.00             100

รวมท้ังส้ิน 116 100 38,448,769.00 100

6.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

หน้าท่ี 5 สรุป



หน้าท่ี 6

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรย่ังยืนอย่างครบวงจร

1.1แผนงานการเกษตร

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 โครงการศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลปราสาททอง

ด าเนินการสนับสนุนการ

ด าเนินงานคณะกรรมการ

ศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลปราสาททอง

10,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

การเล้ียงปลาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่ม

เกษตรกร บ้านระงอล หมู่ท่ี 4

ด าเนินการจัดอบรมให้

ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้าน

ระงอล หมู่ท่ี 4

50,000.00 บ้านระงอล

 หมู่ท่ี 4 

จ านวน 40

 ครัวเรือน

ส านัก

ปลัดอบต.

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าท่ี 6 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 7

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ

ผลิตสารชีวภัณฑ์

1  เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการฯ

2  ประชาสัมพันธ์คัดเลือก

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

 3 จัดอบรมเกษตรกร

  - ให้ความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์

 - ภาคปฏิบัติ การท าสารชีวภัณฑ์

 4  รายงานผลการด าเนินการให้

ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ

50,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

เทคโนโลยีทางการเกษตร

ด าเนินการฝึกอบรมให้

ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร

ต าบลปราสาททอง

50,000.00

160,000         รวม

หน้าท่ี 7 แบบ ผด.02



8

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ข้อบัญญัติงบประมาณปี 66

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากทางหลวงชนบท 

ถึงบ้านนายบันลือ  พ่อค้า) บ้านพะ

เนา หมู่ท่ี 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(จากทางหลวงชนบท ถึงบ้านนาย

บันลือ  พ่อค้า) บ้านพะเนา หมู่ท่ี 

3 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 

ยาว 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ

 จ านวน 1 ชุด ตามแบบท่ีอบต.

ปราสาททอง ก าหนด

311,700.00   ม.3 กองช่าง

ผด. ๐๒

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าท่ี 8



9

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการก่อสร้างถนนคอกกรีต

เสริมเหล็ก (จากคอกวัวนายแสวง 

 สมานทอง ถึง โรงสูบน้ าประปา

หมู่บ้าน) บ้านแสรออ หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(จากคอกวัวนายแสวง  สมานทอง

 ถึงโรงสูบน้ าประปาหมู่บ้าน) บ้าน

แสรออ หมู่ท่ี 8 ปริมาณงาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

130.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือ มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 520.00 

ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1

 ชุด (ตามแบบท่ีอบต.ปราสาท

ทองก าหนด)

298,000.00   ม.8 กองช่าง

หน้าท่ี 9



10

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากทางหลวงชนบท 

ถึงท่ีดินนางประโลม  ปรากฎรัตน์ )

 บ้านพะเนา หมู่ท่ี 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(จากทางหลวงชนบท ถึงท่ีดิน 

นางประโลม ปรากฎรัตน์ ) บ้านพะ

เนา หมู่ท่ี 3 ปริมาณงาน ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร

 ยาว 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ

 จ านวน 1 ชุด ตามแบบท่ีอบต.

ปราสาททองก าหนด

112,000.00 ม.3 กองช่าง

หน้าท่ี 10



11

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากทางหลวงชนบท 

ถึง บ้านนายปราโมทย์  พ่อค้า) 

บ้านพะเนา หมู่ท่ี 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(จากทางหลวงชนบท ถึง บ้าน

นายปราโมทย์  พ่อค้า) บ้านพะเนา

 หมู่ท่ี 3 ปริมาณงาน ก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร  

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ชุด

251,100.00 ม. 3 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากท่ีดินนางเบ็ญ 

ระวังช่ือ ถึงเขตบ้านใหม่) บ้านระ

งอล หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างถนน คสล.(จากท่ีดิน

นางเบ็ญ  ระวังช่ือ ถึง เขต

บ้านใหม่) บ้านระงอล หมู่ท่ี 4

  ขนาดกว้าง 6.00เมตร ยาว 

75.00 เมตร หนา 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 450.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ัง

ป้ายประชาสัมพันธ์  ตาม

แบบท่ีอบต.ปราสาททอง

ก าหนด

253,700 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หน้าท่ี 11



12

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากบ้านนายเข็มทอง 

 ปัญญาคิด เช่ือมถนนหมู่บ้าน) 

บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 

3.00เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 270.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ัง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชุด ตามแบบท่ีอบต.

ปราสาททองก าหนด

148,100 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากบ้านนายประกอบ

  พันธ์ศรี ถึงบ้านนายสัมฤทธ์ิ  

พันธ์ศรี) บ้านตาปุด หมู่ท่ี 7

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาด

กว้าง 5.00เมตร ยาว 105.00

 เมตร หนา 0.15  เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

525.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ัง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชุด ตามแบบท่ี

อบต.ปราสาททองก าหนด

296,800 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

หน้าท่ี 12



13

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากบ้านนางพันธ์  นุต

โร ถึงท่ีดินนายวิชาญ  เสนาะเสียง)

 บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13

ก่อสร้างถนน คสล. (จาก

บ้านนางพันธ์  นุตโร ถึงท่ีดิน

นายวิชาญ  เสนาะเสียง) 

บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13  

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 

30.00 เมตร หนา 0.15  

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

75.00 ตร.ม.  (ตามแบบท่ี

อบต.ปราสาททองก าหนด)

40,900.00 หมู่ท่ี 13 กองช่าง

หน้าท่ี 13



14

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางกันยา  

พอกพูน) บ้านแสรออ หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 37.50 ตาราง

เมตร  ตามแบบรูปแบบท่ีอบต.

ปราสาททองก าหนด

19,300 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ทางเข้าประปา

หมู่บ้าน) บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ทางเข้าประปาหมู่บ้าน) บ้านฉัน

เพล หมู่ท่ี 2  ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 400.00  ตารางเมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 จ านวน 1 ชุด  ตามแบบท่ีอบต.

ปราสาททอง ก าหนด

229,100 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

หน้าท่ี 14



15

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายทางเข้าหมู่บ้าน

บ้านสามโค) หมู่ท่ี 6

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านสามโค) 

บ้านสามโค หมู่ท่ี 6 ปริมาณงาน 

ก่อสร้างถนนถอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 

100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 500.00 

ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 

ชุด ตามแบบท่ีอบต.ปราสาททอง 

ก าหนด

282,800.00 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

หน้าท่ี 15



16

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายทางจากสระ

ประปาหมู่บ้านตาสอน - เมรุวัด

ปราสาททอง) บ้านตาสอน หมู่ท่ี 11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายทางจากสระประปาหมู่บ้าน

ตาสอน - เมรุวัดปราสาททอง) 

บ้านตาสอน หมู่ท่ี 11 ปริมาณงาน

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 79.00

 น. หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 395.00 เมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 จ านวน 1 ชุด (ตามแบบท่ีอบต.

ปราสาททองก าหนด)

223,400.00 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

หน้าท่ี 16



17

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายทางบ้านฉันเพล -

 บ้านแสรออ) บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายทางบ้านฉันเพล - บ้านแส

รออ) บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 1 ปริมาณ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว

 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 575 ตาราง

เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1

 ชุด ตามแบบท่ีอบต.ปราสาททอง

ก าหนด

325,300.00 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก 

(จากแยกสระน้ าหนองโพธ์ิ ถึงท่ี

นานายค าเผือ นุตโร) บ้านหนอง

โพธ์ิ หมู่ท่ี 13

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก (จากแยก

สระน้ าหนองโพธ์ิ ถึง ท่ีนานายค า

เผือ  นุตโร) บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 

13  ปริมาณลงหินคลุก ขนาดกว้าง

 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 56.25

 ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบท่ีอบต.

ปราสาททองก าหนด)

49,800.00 หมู่ท่ี 13 กองช่าง

หน้าท่ี 17



18

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก 

(ซอยแม่สาคร) บ้านตาสอน หมู่ท่ี 

11

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก (ซอยแม่

สาคร) บ้านตาสอน หมู่ท่ี 11 

ปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง

 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 31.50

 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท่ีอบต.

ปราสาททองก าหนด)

27,900.00 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

หน้าท่ี 18



19

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

16 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก 

(รอบหนองน้ าหนองไทร) บ้าน

หนองไทร หมู่ท่ี 5

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก (รอบ

หนองน้ าหนองไทร) บ้านหนองไทร

 หมู่ท่ี 5 ปริมาณงานลงหินคลุก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

400.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ชุด ตามแบบ

ท่ีอบต.ปราสาททองก าหนด

159,400 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

หน้าท่ี 19



20

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

17 โครงการวางท่อระบายน้ า (จาก

แยกบ้านนางโพ๊ะ วงษ์ศรี ถึงท่ีดิน

นายวินัย  ทองหล่อ) บ้านใหม่  

หมู่ท่ี 9

วางท่อระบายน้ า (จากสามแยก

บ้านนางโพ๊ะ   วงษ์ศรี ถึง ท่ีดิน

นายวินัย  ทองหล่อ) บ้านใหม่ หมู่

ท่ี 9 ปริมาณงาน วางท่อระบาย

น้ าคอนกรีต Dia. เส้นผ่าศูนย์กลาง

 0.30x1.00 เมตร และท่อผ่าคร่ึง

คอนกรีต Dia. เส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.40x1.00 เมตร ยาว 198.00 

เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด 

(ตามแบบท่ีอบต.ปราสาททอง

ก าหนด)

115,400 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

หน้าท่ี 20



21

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการวางท่อระบายน้ า (จาก

ท่ีดินนางสาวจิราพรรณ์  พูนชัย 

ถึงท่ีดินนายประยงค์  ยืนยาว) 

บ้านระไซร์ หมู่ท่ี 10

วางท่อระบายน้ า (จากท่ีดิน

นางสาวจิราพรรณ์  พูนชัย ถึง

ท่ีดินนายประยงค์  ยืนยาว) บ้าน

ระไซร์ หมู่ท่ี 10  ปริมาณงาน วาง

ท่อระบายน้ าคอนกรีต Dia. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร

 และท่อผ่าคร่ึงคอนกรีต Dia. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร

 ยาว 147.00 เมตร และบ่อพัก

ส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด จ านวน 1 

จุดพร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ 1 ชุด (ตามแบบท่ีอบต.

ปราสาททองก าหนด)

120,900 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

หน้าท่ี 21



22

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

19 โครงการวางท่อระบายน้ าคุ้ม 4 

สระกลาง (จากบ้านนางไพรัตน์ 

มุมทอง ถึง บ้านนางอ าไพ  มุม

ทอง) บ้านสามโค หมู่ท่ี 6

วางท่อระบายน้ าคุ้ม 4 สระกลาง 

(จากบ้านนางไพรัตน์  มุมทอง ถึง 

บ้านนางอ าไพ มุมทอง) บ้านสาม

โค หมู่ท่ี 6 ปริมาณงานวางท่อ

ระบายน้ าคอนกรีต Dia. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x 1.00 

เมตร และท่อผ่าคร่ึงคอนกรีต Dia.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 

เมตร ยาว 181.00 เมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 จ านวน 1 ชุด ตามแบบท่ีอบต.

ปราสาททอง ก าหนด

107,000.00 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

 รวม  19 โครงการ 3,372,600

หน้าท่ี 22



23

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากบ้านนายประกอบ

  พันธ์ศรี ถึงบ้านนายสัมฤทธ์ิ  

พันธ์ศรี) บ้านตาปุด หมู่ท่ี 7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

 ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

375.00 ตารางเมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ชุด ตาม

แบบท่ีอบต.ปราสาททอง

ก าหนด

208,000.00 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนดิน (จาก

หนองน้ าหนองไทร ถึงท่ีนานาย

ยนต์  กวดขัน ) บ้านหนองไทร 

หมู่ท่ี 5

ก่อสร้างถนนดิน ปริมาณงาน

ดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง

 5.00 เมตร ยาว 290.00 

เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร  

ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตร

ดินไม่น้อยกว่า 1,157.00 

ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบท่ี

อบต.ปราสาททองก าหนด

110,700.00 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

กรณีกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

หน้าท่ี 23



24

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก 

(สายทางหนองอันล๊วง - โคกสีมา)

 บ้านแสรออ หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

700.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม. 

พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1ชุด ตามแบบท่ี

อบต.ปราสาททอง ก าหนด

415,100 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ

 ก่อสร้างป้ายโครงการสวน

เฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง  

  เมตร ยาว     เมตร

       233,000 สนาม

กีฬากลาง

ต าบล

ปราสาท

ทอง ม.1

ส านัก

ปลัดอบต.

      รวม  4 โครงการ 966,800

หน้าท่ี 24



25

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กรณีจ่ายขาดเงินสะสม/โอนต้ัง

จ่ายรายการใหม่ ปี 65

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากท่ีดินนายบันเทิง 

พันธ์ศรี - นางเบ็ญ ระวังช่ือ) บ้าน

ระงอล หมู่ท่ี 4

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปริมาณงานขนาดกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 534.00 ตรม.

299,300 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หน้าท่ี 25



26

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายทางบ้านสามโค - 

ตาปุด ) บ้านสามโค หมู่ท่ี 6

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00

 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 125 ตร.ม. วางท่อ

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ขนาด Dia พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชุด ตามแบบท่ี

อบต.ปราสาททองก าหนด

76,600 หมู่ท่ี 6

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ทางเข้าส านักสงฆ์

หนองโพธ์ิน้อย) บ้านหนองโพธ์ิ  

หมู่ท่ี 13

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

ปริมาณงานก่อสร้าง ถนน

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 225.00 

ตารางเมตร  พร้อมติดต้ัง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชุด  ตามแบบท่ี

อบต.ปราสาททองก าหนด

122,400 หมู่ท่ี 13 กองช่าง

หน้าท่ี 26



27

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากบ้านนายท านอง  

ปรากฏรัตน์ --บ้านนางสมจิตร 

ปรากฎรัตน์)  บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 2

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00

 เมตร ยาว 110.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. 

พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชุด ตามแบบท่ี

อบต.ปราสาททองก าหนด

371,800 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

หน้าท่ี 27



28

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายทางจากท่ีนานาย

ลีม นพเก้า - หนองปรีง) บ้าน

หนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 12

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ปริมาณงาน ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

130.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

520 ตารางเมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1ชุด ตาม

แบบท่ีอบต.ปราสาททอง

ก าหนด

297,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายทางจากบ้านนาย

วิชัย ยืนยาว - ถนนฉันเพล -แส

รออ ) บ้านระไซร์ หมู่ท่ี 10

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ปริมาณงาน ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

154.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

616 ตารางเมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1ชุด ตาม

แบบท่ีอบต.ปราสาททอง

ก าหนด

352,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

หน้าท่ี 28



29

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ า 

(คลองป่า) บ้านตาปุด หมู่ท่ี 7

ก่อสร้างอาคารระบายน้ า 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00

 เมตร ยาว 19.00 เมตร สูง

เฉล่ีย 3.75 เมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ชุด ตาม

แบบท่ีอบต.ปราสาททอง

ก าหนด

238,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

8 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า

สาธารณประโยชน์ (ล าห้วย

ละหาน) บ้านใหม่ หมู่ท่ี 9

ขุดลอกแหล่งน้ า

สาธารณประโยชน์ ปริมาณ

งาน ขนาดกว้างปากคลอง 20

 เมตร ขนาดกว้างก้นคลอง 5 

เมตร ยาว 290 เมตร ลึก

เอียงจากปากคลองเดิม 5 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 5,100 ลบ.ม. 

ปรับแต่งลาดเอียง 1: 15 

พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชุด ตามแบบท่ี

อบต.ปราสาททอง ก าหนด

146,300 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

รวม 8 โครงการ 1,903,400

หน้าท่ี 29



30

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1 โครงการพัฒนาแหลงท่องเท่ียว 

ภายในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง (งบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ถนนระบบโซล่าเซลล์ จ านวน

 130 ชุด ภายในต าบล

ปราสาททอง

3,181,999 ม.1 - ม.13 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน

ช้ันท่ี 6 สาย สร.ถ.115-04 สาย

ทางบ้านพะเนา - บ้านโคกอาโพน

 หมู่ท่ี 3 บ้านพะเนา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 

1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

8,700 ตารางเมตร

6,095,500 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

3 ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์

 (หนองใหญ่) หมู่ท่ี 3 บ้านพะเนา

ขุดลอกแหล่งน้ า

สาธารณประโยชน์ ปริมาณ

งาน ขนาดกว้าง 75 เมตร  

ยาว 180 เมตร ลึก 3.80 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 28,300 ลบ.ม.

1,223,900 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

หน้าท่ี 30



31

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการขุดลอก (คลองโสน) บ้าน

ตาปุด หมู่ท่ี 7 ต าบลปราสาททอง

 อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์

ขุดลอกปากคลอง ขนาดปาก

คลองกว้าง 13.00 เมตร ขนาดก้น

คลองกว้าง  4.50 เมตร ยาว 

1,300.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.96 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 10,608.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ

400,000.00   หมู่ท่ี 7 กองช่าง

10,901,399  รวม  4 โครงการ 

หน้าท่ี 31



32

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.2566

1 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ส านักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

สุรินทร์ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า

 การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การบ ารุง

หรือรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

และอุปกรณ์ต่างๆ

100,000.00   ต าบล

ปราสาท

ทอง

กองช่าง

 รวม  1 โครงการ 100,000

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ผด. ๐๒
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าท่ี 32



หน้าท่ี 33

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน

3.1แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือสนับสุนการบริหารงาน

ของสถานศึกษาในสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง ได้แก่ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด ,

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล

797,500 ศพด.ตาปุด

และศพด.ฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ

เด็กอนุบาล - ป.6 ของโรงเรียน 

ในสังกัด สพฐ.ในเขตต าบล

ปราสาททอง จ านวน 5 แห่ง 

(จัดสรรตามยอดเด็กนักเรียน 

จ านวน 200 วันๆละ 21 บาท

2,100,000 รร.บ้านพะเนา,รร.

บ้านฉันเพล,รร.บ้าน

สามโค,รร.บ้านบุญ

โลก,รร.บ้านพะเนา

กอง

การศึกษาฯ

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าท่ี 33 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 34

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

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 อุดหนุนโครงการเล้ียงไก่ไข่ตาม

แนวพระราชด าริหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียน

บ้านแสรออ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

โครงการเล้ียงไก่ไข่ตามแนว

พระราชด าริหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

บ้านแสรออ

30,000 รร.บ้านแสรออ กอง

การศึกษาฯ

4 อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน ให้แก่ 

รร.บ้านบุญโลก

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

โครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน

ให้แก่ รร.บ้านบุญโลก

54,000 รร'.บ้านบุญโลก กอง

การศึกษาฯ

หน้าท่ี 34 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 35

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

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน ให้แก่ 

รร.บ้านพะเนา

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

โครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน

ให้แก่ รร.บ้านพะเนา

54,000 รร'.บ้านพะเนา กอง

การศึกษาฯ

6 อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน ให้แก่ 

รร.บ้านสามโค

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

โครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราท่ีขาดแคลน

ให้แก่ รร.บ้านสามโค

54,000 รร.บ้านสามโค กอง

การศึกษาฯ

หน้าท่ี 35 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 36

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

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 อุดหนุนโครงการน้อมน าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา ให้แก่ รร.บ้านฉันเพล

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

โครงการน้อมน าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา ให้แก่รร.บ้านฉัน

เพล

45,000.00 รร.บ้านฉันเพล กอง

การศึกษาฯ

8 อุดหนุนโครงการฝึกทักษะอาชีพ

ช่างปูนเพ่ือการศึกษาให้แก่

โรงเรียนบ้านแสรออ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

โครงการฝึกทักษะอาชีพช่าง

ปูนเพ่ือการศึกษาให้แก่

โรงเรียนบ้านแสรออ

50,000.00 รร.บ้านแสรออ กอง

การศึกษาฯ

3,184,500      รวม

หน้าท่ี 36 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 37

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และการท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน

3.2แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการค่าใช้จ่ายจัดส่งทีมนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันระดับอ าเภอออ

และจังหวัด

เพ่ือส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันระดับอ าเภอและ

ระดับจังหวัด

90,000 อ าเภอ และ

จังหวัดสุรินทร์

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน

ต าบลปราสาททอง

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน

ต าบลปราสาททอง ประจ าปี 2566
400,000 รร.บ้านพะเนา,รร.

บ้านฉันเพล,รร.บ้าน

สามโค,รร.บ้านบุญ

โลก,รร.บ้านพะเนา

กอง

การศึกษาฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าท่ี 37 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 38

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

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการจัดงานประจ าปีองค์

ปราสาททอง

จัดงานและพิธีการบวงสรวง

องค์ปราสาททอง ประจ าปี 

2566

100,000 วัดปราสาท

ทอง หมู่ท่ี 8

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี

ท่ีดีงามของท้องถ่ิน ในช่วง

เทศกาลงานนุ่งผ้าไหม ใส่

ปะเกือมเรือมกันตรึม

100,000 อบต.ปราสาท

ทอง

กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี

แห่เทียนพรรษา

จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี

แห่เทียนพรรษาประจ าปี 

2566

30,000 วัดหนองโพธ์ิ

น้อย หมู่ท่ี 12

กอง

การศึกษาฯ

หน้าท่ี 38 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 39

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

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 อุดหนุนโครงการเทศกาลนุ่งผ้าไหม

ใส่ปะเกือม  เรือมกันตรึม ประจ าปี

 2566  ให้แก่ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอเขวาสินรินทร์

เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุน

งบประมาณโครงการ

เทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ปะเกือม 

เรือมกันตรึม ประจ าปี 2566 

ให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอ

เขวาสินรินทร์

160,000 อ าเภอเขวาสิน

รินทร์

กอง

การศึกษาฯ

7 อุดหนุนโครงการประเพณีแซน

โฎนตาและแห่กระเฌอโฎนตา

บูชาบรรพบุรุษ ประจ าปี 2566

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ

ประเพณีแซนโฎนตาและแห่

กระเฌอโฎนตาบูชาบรรพ

บุรุษ ประจ าปี 2566 ให้แก่

วัดฉันเพล

20,000.00 วัดฉันเพล กอง

การศึกษาฯ

900,000        รวม  7 โครงการ

หน้าท่ี 39 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 41

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการอถล.รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

(อาสาสมัครท้องถ่ินไทยรักษ์โลก

 จัดกิจกรรมพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมภายในหมู่บ้าน 

ส่วนราชการ ท่ีสาธารณ

ภายในต าบลปราสาททอง

         50,000 หมู่ท่ี 1-13 ส านัก

ปลัดอบต.

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ขยะในชุมชน

 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้

การจัดการขยะและพัฒนา

ต่อยอดการจัดการขยะอย่าง

มีประสิทธิภาพ

       150,000 หมู่ท่ี 13/

อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและ

การจัดการน  าเสียในชุมชน

 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้

การจัดการขยะและพัฒนา

ปรับปรุงบริบทหมู่บ้าน

         50,000 ม. 6 ส านัก

ปลัดอบต.

250,000       

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

  รวม

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าท่ี 41 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 42

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

4.3  แผนงานการเกษตร

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 โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

เน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก

1)ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน

รับทราบและเข้าใจตระหนักถึง

ความส าคัญและผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 2)จัดเตรียมพันธ์ไม้ท่ี

จะปลูก 3)จัดเตรียมพ้ืนท่ีเป้าหมาย

 4) เขิญชวนผู้น าชุมชน และ

ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วม

กิจกรรม 5) อบต.ปราสาททอง

และประชาชนร่วมกันดูแลต้นไม้ 6)

 ติดตามประเมินผลรายงาน

ผู้บริหารทราบ

         10,000 พ้ืนท่ี

สาธารณะ

ภายใน

ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

10,000         

พ.ศ. 2566

  รวม

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2565

หน้าท่ี 42 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 43

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข

5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน

ในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฏร

ท่ีประสบทุกข์ยากเดือดร้อนและ

ผู้ด้อยโอกาส ตลอดท้ังช่วยเหลือผู้

ประสบสาธารณภัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

สุรินทร์

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนในการให้

การสงเคราะห์แก่ราษฏรท่ี

ประสบทุกข์ยากเดือดร้อน

และผู้ด้อยโอกาส ตลอดท้ัง

ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ

ภัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ให้แก่ส านักงาน

เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

10,000.00     ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าท่ี 43



หน้าท่ี 44

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 สงเคราะห์ครอบครัวท่ีมีฐานะ

ยากจน /ผู้ด้อยโอกาส

ด าเนินการคัดเลือก

ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน 

และมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์ท่ีอบต.ก าหนด 

และให้การช่วยเหลือตาม

ระเบียบฯ

50,000 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

60,000           รวม

หน้าท่ี 44



หน้าท่ี 45

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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.๐๒

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล ำดับท่ี  โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
งบประมำณ

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพและ

บทบำทสตรีต ำบลปรำสำททอง

ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่กลุ่ม

สตรี เพ่ือพัฒนำบทบำทสตรี

ต ำบลปรำสำททอง จ ำนวน 

130 คน และศึกษำดูงำน

พ้ืนท่ีต้นแบบกำรพัฒนำอำชีพ

150,000 อบต.

ปรำสำท

ทอง

ส ำนัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 45 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 46

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล ำดับท่ี  โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
งบประมำณ

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพสภำเด็ก

และเยำวชนต ำบลปรำสำททอง

1)ส่งเสริมและสนับสนุนให้

เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้ำน

วิชำกำร และกิจกรรม

เก่ียวกับกำรศึกษำ กีฬำและ

วัฒนธรรมท้องถ่ินของเด็ก

และเยำวชน 2)ส่งเสริมและ

พัฒนำเด็กและเยำวชนใน

ท้องถ่ินให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถและมีจริยธรรม

 3)ปฎิบัติกิจกรรมร่วมกันใน

กำรแสวงหำแนวทำงในกำร

ส่งเสริมและพัฒนำเด็กและ

เยำวชน 4)เปิดโอกำสให้เด็ก

และเยำวชนได้แสดงออกซ่ึง

ควำมคิด ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถและควำมถนัด

10,000 อบต.

ปรำสำท

ทอง

ส ำนัก

ปลัดอบต.

160,000         รวม

หน้าท่ี 46 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 47

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข

5.3  แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรค

1) จัดกิจกรรมการป้องกันและ

ระงับโรคติดต่อ เช่น โรค

ไข้เลือดออก ,โรคมือเท้าปาก โรค

ไข้หวัดใหญ่ โรคเล็บโตสไปโรซิส 

โรคไวรัสโคโรนา 2019 2) สร้าง

เครือข่ายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคระบาดในต าบล 3)จัด

กิจกรรมการส่งเสริมให้ประชาชน

มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูร์และ

แข็งแรงปราศจากโรคติดต่อต่างๆ

20,000 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าท่ี 47 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 48

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

พระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร

ขัตติยราชนารี

ด าเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัขท่ี

ข้ึนทะเบียน   โดยใช้

งบประมาณสนับสนุนค่าฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในอัตราตัวละ 30 บาท

37,470 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

3 อุดหนุนโครงการ การควบคุมการ

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี ให้แก่บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 1

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองการ

ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.รณรงค์การบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน 3.สุ่ม

ตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนท่ีใช้ในชุมชน

11,955 หมู่ท่ี 1 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 48 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 49

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 อุดหนุนโครงการการควบคุมการ

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ให้แก่บ้านหนองโพธ์ิ 

หมู่ท่ี 13

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองการ

ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.รณรงค์การบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน 3.สุ่ม

ตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนท่ีใช้ในชุมชน

10,000 ม.13 ส านัก

ปลัดอบต.

5 อุดหนุนโครงการการควบคุมการ

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ให้แก่บ้านพะเนา หมู่ท่ี 3

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองการ

ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.รณรงค์การบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน 3.สุ่ม

ตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนท่ีใช้ในชุมชน

10,000 หมู่ท่ี 3 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 49 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 50

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 อุดหนุนโครงการการควบคุมการ

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ให้แก่บ้านระงอล หมู่ท่ี 4

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองการ

ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.รณรงค์การบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน 3.สุ่ม

ตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนท่ีใช้ในชุมชน

8,550 หมู่ท่ี 4

7 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 บ้านตาปุด  หมู่ท่ี 7

อบรมให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนักในการป้องกัน

โรคหนอนพยาธิ

10,000 หมู่ท่ี 7 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 50 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 51

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5

อบรมให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนักในการป้องกัน

โรคหนอนพยาธิ

10,550 หมู่ท่ี 5 ส านัก

ปลัดอบต.

9 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13

อบรมให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนักในการป้องกัน

โรคหนอนพยาธิ

10,000 หมู่ท่ี 13 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 51 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 52

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10 อุดหนุนโครงการการปรับปรุง

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 

(0-5ปี) ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน

ระไซร์ หมู่ท่ี 10

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

ปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็ก

 0-5ปี

5,800 หมู่ท่ี 10 ส านัก

ปลัดอบต.

11 อุดหนุนโครงการการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านหนองไทร  หมู่ท่ี 5

อบรมให้ความรู้การส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแม่

และเด็ก

5,650 ม.5 ส านัก

ปลัดอบต.

12 อุดหนุนโครงการการควบคุมการ

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ให้แก่บ้านฉันเพล  หมู่ท่ี

 2

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองการ

ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.รณรงค์การบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน 3.สุ่ม

ตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนท่ีใช้ในชุมชน

10,950 หมู่ท่ี 2 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 52 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 53

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

13 อุดหนุนโครงการการควบคุมการ

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านระไซร์  หมู่ท่ี 10

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองการ

ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.รณรงค์การบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน 3.สุ่ม

ตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนท่ีใช้ในชุมชน

4,000 หมู่ท่ี 10 ส านัก

ปลัดอบต.

14 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน

ใหม่ หมู่ท่ี 9

อบรมให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนักในการป้องกัน

โรคหนอนพยาธิ

8,820 หมู่ท่ี 9 ส านัก

ปลัดอบต.

15 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน

โพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12

อบรมให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนักในการป้องกัน

โรคหนอนพยาธิ

9,050 หมู่ท่ี 12 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 53 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 54

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

16 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน

สามโค หมู่ท่ี 6

อบรมให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนักในการป้องกัน

โรคหนอนพยาธิ

10,200 หมู่ท่ี 6 ส านัก

ปลัดอบต.

17 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร

ราชกุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บ้านระงอล หมู่ท่ี 4

อบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย ตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากให้ผู้สูงอายุ

3,900 หมู่ท่ี 4 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 54 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 55

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

18 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร

ราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูง)ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านสามโค หมู่ท่ี 6

อบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย,ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง

3,700 หมู่ท่ี 6 ส านัก

ปลัดอบต.

19 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร

ราชกุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก )ให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ท่ี 9

อบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย ตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากให้ผู้สูงอายุ

2,360 หมู่ท่ี 9 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 55 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 56

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

20 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร

ราชกุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) ให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12

อบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย ตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากให้ผู้สูงอายุ

2,900 หมู่ท่ี 12 ส านัก

ปลัดอบต.

21 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) ให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5

อบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย ตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากให้ผู้สูงอายุ

3,800 หมู่ท่ี 5 ส านัก

ปลัดอบต.

22 อุดหนุนโครงการการปรับปรุง

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 

(0-5ปี) ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน

ใหม่ หมู่ท่ี 9

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

ปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็ก

 0-5ปี

8,820 หมู่ท่ี 9 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 56 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 57

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

23 อุดหนุนโครงการการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน

สามโค  หมู่ท่ี 6

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองใน

ด้านการบริโภคอาหารท่ี

ถูกต้องและเหมาะสม 2. 

อบรมให้ความรู้เร่ืองในด้าน

การพัฒนาตามความ

เหมาะสมตามวัย

6,100 หมู่ท่ี 6 ส านัก

ปลัดอบต.

24 อุดหนุนโครงการการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน

ฉันเพล  หมู่ท่ี 1

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองใน

ด้านการบริโภคอาหารท่ี

ถูกต้องและเหมาะสม 2. 

อบรมให้ความรู้เร่ืองในด้าน

การพัฒนาตามความ

เหมาะสมตามวัย

8,045 หมู่ท่ี 1 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 57 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 58

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

25 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง

เต้านม ให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 2

อบรมให้ความรู้เร่ืองการคัด

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

9,050 ห่มู่ท่ี 2 ส านัก

ปลัดอบต.

26 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง

เต้านม ให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านพะเนา หมู่ท่ี 3

อบรมให้ความรู้เร่ืองการคัด

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

10,000 หมู่ท่ี 3 ส านัก

ปลัดอบต.

27 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง

เต้านม ให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านระไซร์ หมู่ท่ี 10

อบรมให้ความรู้เร่ืองการคัด

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

10,200 หมู่ท่ี 10 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 58 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 59

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

28 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง

เต้านม ให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านตาปุด หมู่ท่ี 7

อบรมให้ความรู้เร่ืองการคัด

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

10,000 หมู่ท่ี 7 ส านัก

ปลัดอบต.

29 อุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บ้านในพระราชประสงค์ ให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพธ์ิ

น้อย หมู่ท่ี 12

อบรมมีความรู้ในการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  การ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ  การดูแล
รักษาผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบ้ืองต้น

8,050 หมู่ท่ี 12 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 59 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 60

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

30 อุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บ้านในพระราชประสงค์ ให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านระงอล

 หมู่ท่ี 4

อบรมมีความรู้ในการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  การ
ช่วยพ้ืนคืนชีพ  การดูแล
รักษาผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบ้ืองต้น

7,550 หมู่ท่ี 4 ส านัก

ปลัดอบต.

31 อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข

ปัญหายาเสพติด To be number

 .one (ศูนย์ เพ่ือนใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี ให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน บ้านแสรออ หมู่ท่ี 8

อบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย ,จัดต้ังกลุ่ม

เยาวชนต้านยาเสพติดใน

ชุมชน/หมู่บ้าน โครงการ To

 be number one (ศูนย์

เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/

หมู่บ้าน)

20,000 หมู่ท่ี 8 ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 60 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 61

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

32 โครงการส่งเสริมการออกก าลัง

กายในน้ าและเพ่ิมทักษะการเอา

ชีวิตรอดในน้ า  (ขอรับสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบลปราสาททอง)

1)ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนและชุมชนมีทักษะ
ในการออกก าลังกายดูแล
สุขภาพ ๒) ส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนและ
ชุมชนมีทักษะในการเอาชีวิต
รอดในน้ าได้อย่างปลอดภัย

31,900 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

329,370             รวม

หน้าท่ี 61 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 62

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทางสังคมและสาธารณสุข

5.4  แผนงานงบกลาง

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 1)รับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ    

 2) เบิกจ่ายเบ้ียยังชีพ 

ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน

10,994,400 ต.ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

2 เบ้ียยังชีพความพิการ 1)รับข้ึนทะเบียนผู้พิการ      

 2)เบิกจ่ายเบ้ียให้แก่ผู้พิการ 

ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน

3,165,600 ต.ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าท่ี 62 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 63

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1)รับข้ึนทะเบียนผู้ป่วยHIV  

2)เบิกจ่ายเบ้ียให้แก่ผู้ป่วย 

HIV  ภายในวันท่ี 10 ของทุก

เดือน

42,000 ต.ปราสาททอง ส านัก

ปลัดอบต.

4 เบิกจ่ายเงินสมทบกองุทน

หลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.)

 องค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง ตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนด

110,000 ต.ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

14,312,000    รวม

หน้าท่ี 63 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 64

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 การจัดการเลือกต้ัง  ด าเนินการจัดการเลือกต้ังตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด
         50,000 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

2 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน

ด้วยความวิริยะอุตสาหะและ

ซ่ือสัตย์สุจริต

 จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร เพ่ือ

เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจ าปี
          5,000 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

3 โครงการมาตรการ No Gift Policy  จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

 ติดป้ายรณรงค์ต่างๆ
          5,000 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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หน้าท่ี 65

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

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการมาตรการปรับปรุงและ

พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  

และการจัดระบบการบริการ

ข้อมูลข่าวสาร

          5,000 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

รวม 4 โครงการ 65,000        
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หน้าท่ี 66

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการความปลอดภัยทางถนน ด าเนินกิจกรรมการต้ังด่าน

บริเวณถนนเส้นทางหลัก 

เพ่ือบริการประชาชนและเฝ้า

ระวังอุบัติเหตุทางจราจร ช่วง

เทศกาลปีใหม่และเทศกาล

วันสงกรานต์

50,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

2 โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย

ในชุมชน

อบรมให้ความรู้กับชุมชนใน

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณ

ภัย

20,000         ม.8,ม.9 ส านัก

ปลัดอบต.

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบผด.๐๒

หน้าท่ี 66 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 67

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน ฟ้ืนฟู

 เยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติ

ด าเนินการช่วยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ

เหตุสาธารณภัยต่างๆ

200,000       ต.ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

4 โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

ยาเสพติด

ด าเนินกิจกรรมรณรงค์และ

ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดใน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

10,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

5 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน

และควบคุมไฟป่าขององค์การ

บริหารส่วนต าบลปราสาททอง

จัดซ้ือไม้ตบ จ านวน 8 อัน,ลา

โค่ จ านวน 2 อัน, ถังน้ า 

จ านวน 3 อัน, และเคร่ือง

เป่าลม จ านวน 2 เคร่ือง

18,700         อบต.

ปราสาททอง

ส านัก

ปลัดอบต.

298,700        รวม
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หน้าท่ี 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย จัดกิจกรรมเน่ืองในวันท้องถ่ินไทย

 18 มีนาคม และนิทรรศการ

เผยแพร่ผลงานอปท. เพ่ือส านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ร่วมกับอปท.  

ข้าราชการท้องถ่ินในเขตอ าเภอ    

เขวาสินรินทร์ ประชาชาชนท่ัวไป

20,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

2 โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอด     

ยาเสพติด

ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม

ให้ความรู้ สร้างเครือข่ายการ

ป้องกันยาเสพติด ป้องกัน 

ยับย้ัง และยุติ การน าเข้ามา

เผยแพร่ในพ้ืนท่ี

20,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

ผด. ๐๒

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าท่ี 68 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 69

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ

ด าเนินการจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติ ได้แก่การปลูก

ต้นไม้ ปล่อยปลา และ

กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิ

ทัศน์ท่ีสาธารณะประโยชน์ 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

50,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านัก

ปลัดอบต.

4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม

จริยธรรมและพัฒนาองค์ความรู้

ด้านกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง แก่บุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้

ความรู้ แก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ

 พนักงาน ผู้น าชุมชน  

เก่ียวกับระเบียบวินัยและข้อ

กฎหมายต่างๆ

20,000         อบต.

ปราสาททอง

ส านัก

ปลัดอบต.

5 โครงการจัดเวทีประชาคม จัดประชาคมท้องถ่ินระดับ

หมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือรับฟัง

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ี

20,000         ต าบล

ปราสาททอง

ส านัก

ปลัดอบต.

หน้าท่ี 69 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 70

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

พ.ศ.  2565 พ.ศ. 2566
ล าดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพบุคลากรท้องถ่ิน

ด าเนินการจัดโครงการ

ฝึกอบรมสัมนาพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน  

การศึกษาดูงาน การพัฒนา

ท้องถ่ินท่ีเป็นต้นแบบ

150,000       ต.ปราสาท

ทองและ

ศึกษาดูงาน

นอกพ้ืนท่ี

ส านัก

ปลัดอบต.

280,000        รวม

หน้าท่ี 70 แบบ ผด.02



หน้าท่ี 73

ผด.๐๒/๑

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 จัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)

7,500 องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลปราสาท

ทอง

กองช่าง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกพร้อมติดต้ังเครน

กระเช้า จ านวน 1 คัน

2,500,000 องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลปราสาท

ทอง

กองช่าง

2,507,500

พ.ศ. 2566

รวม

โครงการอนุมัติกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับ

ท่ี
 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2565

หน้าท่ี 73



หน้าท่ี 71

ผด.02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยให้องค์กรและชุมชน

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 จัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง

22,000 องค์กำร

บริหำรส่วน

ต ำบลปรำสำท

ทอง

กองคลัง

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

ประมวลผล แบบท่ี 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง

30,000 องค์กำร

บริหำรส่วน

ต ำบลปรำสำท

ทอง

กองคลัง

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

4,000 องค์กำร

บริหำรส่วน

ต ำบลปรำสำท

ทอง

กองคลัง

พ.ศ. 2566

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล ำดับท่ี  โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดครุภัณฑ์ งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2565

หน้าท่ี 71



หน้าท่ี 72

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

พ.ศ. 2566
ล ำดับท่ี  โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดครุภัณฑ์ งบประมำณ

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2565

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

  จ ำนวน 1 เคร่ือง

2,500 องค์กำร

บริหำรส่วน

ต ำบลปรำสำท

ทอง

กองคลัง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนไม้ ขนำดกว้ำง 150 ซ.

ม. ลึก 80 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม.จ ำนวน 2 ตัว

12,000 องค์กำร

บริหำรส่วน

ต ำบลปรำสำท

ทอง

ส ำนักปลัด

อบต.

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน ๒ ตัว 4,000 องค์กำร

บริหำรส่วน

ต ำบลปรำสำท

ทอง

ส ำนักปลัด

อบต.

74,500รวม

โครงกำรอนุมัติกันเงินปีงบประมำณ พ.ศ.2565

หน้าท่ี 72


