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องค์การบรหิารส่วนต าบลองค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททองปราสาททอง  
อ าเภออ าเภอเขวาสินรินทร์เขวาสินรินทร์      
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๑. นโยบายเร่งด่วน   ได้ด ำเนินกำร  

โครงการ  จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ก่อสร้างถนน คสล.   

- จำกที่ดินนำยมวด จำรัตน์ ถึง เมรุวัดฉันเพล บ้ำนฉันเพล หมู่ที่ 1 
- สำยทำงจำกบ้ำนนำยประสิทธิ์ ถึง ป่ำสำธำรณะ บ้ำนระงอล หมู่ที่ 4 
- จำกบ้ำนเภำว์ พันธ์ศรี ถึง บ้ำนนำยสงวน พันธ์ศรี บ้ำนตำปุด หมู่ที่ 7 
- จำกบ้ำนนำยภิพักตร์ สมัครสมำนถึงถนนทำงหลวงชนบท บ้ำนแสรออ หมู่ที่ 8  
- ซอยบ้ำนนำงสมจิต นพเก้ำ บ้ำนแสรออ หมู่ที่ 8 
- ซอยบ้ำนนำยอุ่น บ้ำนแสรออ หมู่ที่ 8 
- จำกบ้ำนนำงนวลฉวี ระวังชื่อ ถึง บ้ำนนำงค ำพร มำนุจ ำ บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 9 
- สำยทำงจำกหนองน  ำตำสอน ถึง วัดปรำสำททอง บ้ำนตำสอน หมู่ที่ 11 
- สำยทำงจำกบ้ำนโพธิ์น้อย เชื่อมวัดหนองโพธิ์น้อย บ้ำนโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 

9 1,205,000 

187,000 
162,000 
152,000 
200,000 

22,000 
60,000 

115,000 
162,000 
145,000 

2) เสริมสร้างถนนดิน สำยทำงจำกท่ีนำนำยบน ผ่องใส ถึง ที่นำนำยเยียน พอกพูน 
หมู่ที่ 2 บ้ำนฉันเพล 

1 140,000 

3) วางท่อระบายน  า 

- จากสี่แยกศาลา ถึง ที่นานายขันติ บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 
- ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านสามโค หมู่ที่ 6 
- ภายในหมู่บ้านระไซร์ หมู่ที่ 10 ความยาว 131 เมตร  
- ภายในหมู่บ้านระไซร์ หมู่ที่ 10 ความยาว 214 เมตร  
- ภายในหมู่บ้านระไซร์ หมู่ที่ 10 ความยาว 35  เมตร  

5 
 
 

486,000 
159,000 
140,000 

65,000 
105,000 

17,000 
 

4) ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านแสรออ ม.8 1 41,000 
5) วางท่อระบายน  า 

- จากสี่แยกศาลา ถึง ที่นานายขันติ บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 
- ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านสามโค หมู่ที่ 6 
- ภายในหมู่บ้านระไซร์ หมู่ที่ 10 ความยาว 131 เมตร  
- ภายในหมู่บ้านระไซร์ หมู่ที่ 10 ความยาว 214 เมตร  
- ภายในหมู่บ้านระไซร์ หมู่ที่ 10 ความยาว 35  เมตร  

5 
 
 

486,000 
159,000 
140,000 

65,000 
105,000 

17,000 
 

6) ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านแสรออ ม.8 1 41,000 
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โครงการ  จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) วางท่อระบายน  า 

- จำกสี่แยกศำลำ ถึง ที่นำนำยขันติ บ้ำนพะเนำ หมู่ที่ 3 
- ซอยกลำงหมู่บ้ำน บ้ำนสำมโค หมู่ที่ 6 
- ภำยในหมู่บ้ำนระไซร์ หมู่ที่ 10 ควำมยำว 131 เมตร  
- ภำยในหมู่บ้ำนระไซร์ หมู่ที่ 10 ควำมยำว 214 เมตร  
- ภำยในหมู่บ้ำนระไซร์ หมู่ที่ 10 ควำมยำว 35  เมตร  

5 
 
 

486,000 

159,000 
140,000 

65,000 
105,000 

17,000 
 

8) ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้ำนแสรออ ม.8 
 

1 41,000 

9) งบส ารองจ่าย 

1. วางท่อระบายน  า สายทางบ้านใหม่-บ้านระงอล  

2.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้ำนฉันเพล 
- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้ำนพะเนำ  
- สี่แยกศำลำประชำคมทิศตะวันตก หมู่ที่ 3 บ้ำนพะเนำ 
- สำมแยกหน้ำโรงเรียนบ้ำนพะเนำ หมู่ที่ 3  บ้ำนพะเนำ 
- สำยทำงบ้ำนระงอล-บุญโลก หมู่ที่ 4 บ้ำนระงอล 
- สำมแยกเข้ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนสำมโค 
- จำกบ้ำนนำงนวลฉวี ระวังชื่อ ถึง บ้ำนนำงภวนำ ยุธยำกร หมู่ที่ 9 บ้ำนใหม่ 
- ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้ำนระไซร์ 
- สี่แยกศำลำประชำคมทิศใต้ หมู่ที่ 10 
- สี่แยกศำลำประชำคมทิศเหนือ หมู่ที่ 10 
- สำมแยกทิศตะวันตก หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองโพธิ์ 
 

12 

1 

11 

 

190,400 

15,000 

175,400 
16,000 

6,900 
7,500 

23,400 
18,700 
15,300 
22,400 

6,700 
23,300 

4,700 
30,500 

รวมงบประมาณทั งสิ น 28 2,062,400 
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๒.  นโยบายการบริหารจัดการองค์การและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ได้ด ำเนินกำร 

 ๑) ส่งพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง อบต.ปรำสำททอง เข้ำรับกำรฝึกอบรม   จ ำนวน   28   คน 
 ๒) จัดให้มีกำรประชุมประชำคมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

3) โครงกำร อบต. พบประชำชน     งบประมำณ   65,550   บำท  
 4) โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กรและกำรป้องกัน 
             ผลประโยชน์ทับซ้อน      งบประมำณ    18,520  บำท 
 

รวมงบประมาณทั งสิ น      84,070            บาท 
 
๓. นโยบายการจัดการด้านการศึกษาและกีฬา   ได้ด ำเนินกำร  

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ด้านกีฬาและนันทนาการ   
1) โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต ำบลปรำสำททอง ประจ ำปี 2561 319,800 
2) จัดส่งทีมนักกีฬำร่วมแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด 98,170 

รวมงบประมาณทั งสิ น 417,970 
ด้านการศึกษา 
1) อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนในพื นที่  2,496,000 
2) จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฉันเพล 152,361 
3) อำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั นพื นฐำน(สพฐ.) 
1,394,775 

4) โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2561  10,000 
5) โครงกำรสร้ำงสัมพันธ์ควำมอบอุ่นในครอบครัวส ำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำปุด

และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฉันเพล 
30,896 

6) จัดซื อเครื่องเล่นพัฒนำกำรเด็ก 50,000 
7) อุดหนุนโครงกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ (พัฒนำอำชีพเกษตรกรรุ่นใหม่) ให้แก่

โรงเรียนบ้ำนแสรออ 
50,000 

8) อุดหนุนโครงกำรฝึกทักษะเพื่อพัฒนำอำชีพสู่กำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง ให้แก่โรงเรียนบ้ำน
สำมโค 

30,000 

9) อุดหนุนโครงกำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ ให้แก่โรงเรียนบ้ำนฉันเพล 30,000 
10) อุดหนุนโครงกำรฝึกทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนบ้ำนบุญ

โลก 
30,000 

11)  อุดหนุนโครงกำรส่งเสริมเรียนรู้อำชีพเกษตรกรรมตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ห่ำงไกลยำเสพติด ให้แก่โรงเรียนบ้ำนพะเนำ 

30,000 

รวมงบประมาณทั งสิ น 4,304,032 

๔.  นโยบายการจัดการด้านการท่องเที่ยว  ได้ด ำเนินกำร 
๑) งำนประจ ำปีองค์ปรำสำททอง ปี 2561    งบประมำณ  480,000  บำท 
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๕.  นโยบายด้านศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม  ได้ด ำเนินกำร 
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1) อุดหนุนโครงกำรเทศกำลนุ่งผ้ำไหม ใส่ปะเกือม  เรือมกันตรึม ให้แก่ อ.เขวำสินรินทร์   220, 000 
2) โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ 60,000 
3) โครงกำรจัดงำนพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ

พลอดุลยเดช 
200,000 

รวมงบประมาณทั งสิ น 480,000 

 

 

 

 

 

๖. นโยบายการจัดการด้านสาธารณสุข  สุขภาพพลานามัยและสิ่งแวดล้อม    ได้ด ำเนินกำร   
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

ด้านสาธารณสุข 
1) อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

ให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/ชุมชน ๑๓ หมู่บ้ำนในเขตต ำบลปรำสำททอง 
260,000 

2) อุดหนุน โครงกำรจัดกิจกรรมรับบริจำคโลหิตให้แก่ท่ีท ำกำรปกครอง 
อ ำเภอเขวำสินรินทร์ 

10,000 

3) อุดหนุน โครงกำรรณรงค์ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ให้ส ำนักงำนปศุสัตว์              
อ ำเภอเขวำสินรินทร์ 

31,300 

4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล (สปสช.) 92,682 
5) เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลปรำสำททอง 100,000 
6) จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (จัดซื อชุดตรวจปัสสำวะ/วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ) 25,010 

รวมงบประมาณทั งสิ น 518,992 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1)  โครงกำรรักน  ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน (จัดซื อพันธุ์ไม้) 99,000 
2)  โครงกำรล้อมรั ว ลวดหนำม สระน  ำสำธำรณะประโยชน์ (หนองไทร) หมู่ที่ 5 112,000 
3) โครงกำรล้อมรั ว ลวดหนำม สระน  ำสำธำรณะประโยชน์ (หนองตรำด) หมู่ที่ 13 95,000 
4) กิจกรรม Big Cleaning Day ถนนสำยทำงฉันเพล-เมืองที วันที่ 3 พฤษภำคม 2561 (ไม่ได้ใช้งบประมำณ

รำชกำรแต่อย่ำงใด) 
5) กิจกรรมอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
    - ถนนสำยทำงบ้ำนฉันเพล-แสรออ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561  
    - ถนนสำยทำงนำตัง-ศรีขรภูมิ (บริเวณบ้ำนสำมโคหมู่ที่ 6) วันที่ 19 มีนำคม 2561 
    - ถนนสำยทำงนำตัง-ศรีขรภูมิ(บริเวณบ้ำนระไซร์ หมู่ที่ 10) วันที่ 11 สิงหำคม2561 

- ถนนสำยทำงฉันเพล-เมืองที(บริเวณบ้ำนฉันเพล หมู่ที่ 2) วันที่ 31 สิงหำคม 2561 

(ไม่ได้ใช้งบประมำณ
รำชกำรแต่อย่ำงใด) 

รวมงบประมาณทั งสิ น 306,000 
7.นโยบำย… 
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 รายงานแสดงผลการปฎิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
  

  

๗. นโยบายด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์  และการส่งเสริมอาชีพ  ได้ด ำเนินกำร 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1) โครงกำรฝึกอบรมกำรเลี ยงโคขุน  32,100 
2) โครงกำรฝึกอบรมกำรผลิตพันธุ์ข้ำวให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้ำนหนองไทร หมู่ที่ 5 

(พร้อมจัดซื อเมล็ดพันธุ์ข้ำว กข 15) 
99,805 

3) โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชน  ำน้อย ให้กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 และ
หมู่ที่ 8 (จัดซื อเมล็ดพันธุ์พืช) 

69,300 

รวมงบประมาณทั งสิ น 201,205 

 

 

 

 

 

 

๘. นโยบายสนับสนุนด้านสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้สูงอายุ  ได้ด ำเนินกำร 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

1) เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 8,652,900 
2) เบี ยยังชีพผู้พิกำร 2,407,200 
3) เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 
4) โครงกำรค่ำยเด็กและเยำวชนไทย ห่ำงไกลยำเสพติดและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควร 
178,000 

5) โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพกลุ่มสตรีแม่บ้ำนต ำบลปรำสำททอง 119,900 
รวมงบประมาณทั งสิ น 11,412,000 

 

 

 

 

 

 
/9.นโยบำย... 
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 รายงานแสดงผลการปฎิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
  

  

๙.  นโยบายด้านอ่ืน ๆ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1) ก่อสร้ำงรั วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ท ำกำร อบต.ปรำสำททอง 199,000 
2) ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ลำนศำลำกลำงหมู่บ้ำน หมู่ที่ 13 57,000 
3) ขยำยเขตระบบท่อจ่ำยน  ำประปำผิวดิน บ้ำนตำปุด หมู่ที่ 7 98,000 
4) ก่อสร้ำงระบบกรองน  ำ ที่ท ำกำร อบต.ปรำสำททอง 100,000 
5) ซ่อมแซมโรงจอดรถจักรยำนยนต์ ที่ท ำกำร อบต.ปรำสำททอง 15,800 
6) โครงกำรปรับปรุงบริเวณสนำมกีฬำกลำงประจ ำต ำบลปรำสำททอง 33,000 
7) โครงกำรปรับปรุงสนำมฟุตบอลสนำมกีฬำกลำงประจ ำต ำบลปรำสำททอง 286,000 
8) โครงกำรฝึกซ้อมแผนสำธำรณภัย 20,000 
9) อุดหนุนโครงกำรชุมชนเข้มแข็งปลอดยำเสพติด ให้แก่สถำนีต ำรวจภูธรตำกูก 30,000 
10) ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสำธำรณภัย(กรณีเกิดเหตุวำตภัย) 2,700 
11) โครงกำรควำมปลอดภัยทำงถนน (ตั งด่ำนจุดตรวจเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์) 46,100 
12) โครงกำรประกวดหมู่บ้ำนสะอำด 49,950 
13) อุดหนุนให้กับส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดสุรินทร์  374,519.11 
14) โครงกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย 20,000 
15) จัดซื อโทรทัศน์วงจรปิด 98,800 
16) จัดซื อเครื่องเสียง 25,000 
17) จัดซื อเก้ำอี พลำสติก จ ำนวน 100 ตัว 25,000 
18) จัดซื อโต๊ะหมู่บูชำ 8,500 
19) จัดซื อตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก 1 หลัง 3,300 
20) จัดซื อตู้เหล็กบำนเลื่อนทึบ 2 หลัง 9,600 
21) โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยในน  ำและเพ่ิมทักษะกำรเอำชีวิตรอดในน  ำ 

(งบประมำณสนับสนุนจำก กองทุน สปสช.) 
31,400 

22) โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรสุขำภิบำลน  ำประปำ (งบประมำณสนับสนุนจำก 
กองทุน สปสช.) 

9,300 

รวมงบประมาณทั งสิ น 1,542,969.11 
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