
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

          

แผนด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
[  วิสัยทัศน์ (Vission) “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความ
ปลอดภัย    ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน    
People are of good quality Safe use the principle of 
sufficiency  economy to the household ] 
 
 

Plan Action 
๒๐๒๒  
                     องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

                                           อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์  

                                          โทร ๐๔๔ ๕๘๒ ๒๓๑ 
                                                                                      www.prtong.go.th  
 



ค ำน ำ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ   ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/

โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่น  ในการควบคุม

การด าเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  

การบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานอื่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ีจะ

ด าเนินการ ในปงีบประมาณให้ประชาชนรับทราบ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเล่มนี้ 

  หวังว่าข้อมูลการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ท่ีได้จัดท าไว้จะเกิดประโยชน์

ต่อประชาชน และส่วนราชการทุกภาคส่วนในการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป   

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ 
www.prtong.go.th 



สารบญั 

ส่วนที่ ๑ บทน า          หน้า 
 ๑.๑ บทน า          ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน       ๑  
 ๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน      ๑ 
 ๑.๔ ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน       ๒ 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม         ๓ 
 ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ              ๔ – ๕ 
 ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค           ๖ – ๒๖ 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียว                  ๒๗ – ๔๒
    2.1 แผนงานการศึกษา   
    ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า  และเศรษฐกิจพอเพียง ๔๓  - ๔๕ 
    ๓.๑ แผนงานการเกษตร    
    ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม         ๔๖ 
    ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข          ๔๗ – ๖๗ 
    ๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์   
    ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
    ๕.๓ แผนงานสาธารณสุข  
    ๕.๔ แผนงานงบกลาง   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พฒันา
หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน              ๖๘ – ๗๔  
    ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
    ๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    ๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    ๖.๔ แผนงานงบกลาง   
        ๒.๓ บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น          75 – 8๒ 
  ๒.๓.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๒.๓.๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
     - ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  ส่วนท่ี  ๑ 
บทน า 

********************** 
๑.๑ บทน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และการจัดท าแผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ  
 

 ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จึงได้รวบรวบ
แผนงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ีจะด าเนินการจริงในพื้นท่ีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาจัดท าแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  และก าหนดเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหาร เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป  
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 ๑. เพื่อควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามด าเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๓. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยท่ัวกัน 
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตาม 
ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
 
 ขั้นตอนท่ี ๑ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 



- ๒  - 
 ขั้นตอนท่ี  ๒ 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ขั้นตอนท่ี  ๓ 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายการจัดท าและการแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นไปอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบ
ควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

๓. เกิดการประหยัดท้ังด้านระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๔. ขจัดปัญหางานซ้ าซ้อน ลดการขัดแย้ง ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

 
 

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



๓ 
 

ส่วนท่ี ๒ 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 ในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของโครงการ  / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททอง ในปีงบประมาณท้ังท่ีเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง และรวม

ไปถึงหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ท่ีจะด าเนินการ ซึ่งจะน าไปใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง  ประกอบด้วย 

๑) บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  ( แบบ ผด. ๐๑ ) 

๒) บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ( แบบ ผด.๐๒ ) 

๓) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) 

๔) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมในพื้นท่ีส่วนราชการอื่นๆ  



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ
คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทัง้หมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หนว่ยด าเนนิการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 -                       0.00 กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 100 20,272,600             100.00 กองช่าง

รวม 18 100 20,272,600             100

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา 

วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

  2.1 แผนงานการศึกษา 17 54.84 3,294,550               68.57 กองการศึกษาฯ

  2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 10 32.26 1,180,000               24.56 กองการศึกษาฯ

  2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 12.90 330,000                 6.87 กองการศึกษาฯ

รวม 31 100 4,804,550               100

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้้าและเศรษฐกิจ

พอเพียง

3.1 แผนงานการเกษตร 6 100.00 3,778,000               100.00              ส านกัปลัดอบต.

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00 -                       0.00

รวม 6 100 3,778,000               100



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ
คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทัง้หมด
จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หนว่ยด าเนนิการ

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 100.00 300,000.00             100.00 ส านกัปลัดอบต.

รวม 3 100.00 300,000                 100.00

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

 5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.85 150,000                 1.02 ส านกัปลัดอบต.

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.92 50,000                   0.34 ส านกัปลัดอบต.

5.3 แผนงานสาธารณสุข 44 84.62 331,780                 2.26 ส านกัปลัดอบต.

5.4 แผนงานงบกลาง 5 9.62 14,175,200             96.38 ส านกัปลัดอบต.

รวม 52 100 14,706,980             100

  6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 19                             220,000                 18.43 ส านกัปลัดอบต.และ

กองคลัง

  6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 25.00 223,740                 18.74 ส านกัปลัดอบต.

  6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 50.00 550,000.00             46.07                ส านกัปลัดอบต.

  6.4 แผนงานงบกลาง 1 0.79 200,000.00             0.44                  ส านกัปลัดอบต.

รวม 16 100 1,193,740.00           100

รวมทัง้สิน้ 126 100 45,055,870.00 100

6.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมูบ้่าน

โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน



6

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค

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 ปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ด าเนินการ ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้างในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท

ทอง เช่น ถนน คสล. ลูกรัง หิน

คลุก หินเกล็ด ทราย ดิน ในการ

บ ารุงรักษาหรือซ่อมถนน ชอย

ต่างๆ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 

สะพาน ราวสะพาน หูข้างสะพาน 

คสล. รางระบายน้ า คสล.ฝาราง

ระบายน้ า ระบบไฟฟ้าและ

ส่ิงกอ่สร้างอืน่ๆที่ช ารุดให้อยู่ใน

สภาพดี หรือบรรเทาความ

เดือดร้อนของราษฎร

200,000.00   ต.

ปราสาท

ทอง

กองช่าง

ผด. ๐๒

พ.ศ.  2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที่ 6



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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 ชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k) ด าเนินการชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ ค่า k ) ค่ากอ่สร้างส่ิง

สาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณูปการ

100,000.00   ต าบล

ปราสาท

ทอง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม

เหล็กทีท่ าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง

 ด าเนินการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความยาวรวม 69 เมตร

 สูง 2 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 

2565)  หน้า 195 ล าดับที่ 4

200,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 7



8

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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากทางเข้าหมู้บา้น

สามโค ถึง บา้นนางล ายอง พนัธ์

ศรี)บา้นสามโค หมู่ที ่6 (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

กอ่สร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

 350.00 ตร.ม. ป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1

 ชุด ตามแบบขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททอง เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561

 -2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 13 

ล าดับที่ 7

198,800.00 หมู่ที ่6 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากบา้นนางเตียงค า 

พอกพนู ถึง ทีข่องนายพยอม สุข

ตันพพิฒัน์) บา้นฉันเพล หมู่ที ่2 

(โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

กอ่สร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 

4.00เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา

 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 604.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 11 

ล าดับที่ 3

340,500 หมู่ที ่2 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากบา้นนายประกอบ

 พนัธ์ศรี ถึง บา้นนายสัมฟทธ์ิ 

พนัธ์ศรี) บา้นตาปดุ หมู่ที ่7 

(โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

กอ่สร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 

5.00เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 

0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 375.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 14 

ล าดับที่ 8

208,000 หมู่ที ่7 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากบา้นนายสงวน 

หงส์ศรัจันทร์ ถึง คลองแจงแมง) 

บา้นพะเนา หมู่ที ่3 (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

กอ่สร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 

4.00เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 

0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 360.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 12 

ล าดับที่ 4

202,000 หมู่ที ่3 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จากสระประปา

หมู่บา้น ถึงวัดปราสาททอง) บา้น

ตาสอน หมู่ที ่11 (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

กอ่สร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 

5.00เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 

0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 375.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 16 

ล าดับที่ 12

208,000.00 หมู่ที ่11 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการก่อสร้างถนนดิน (จากที่

นานางพรพมิล พอ่ค้า ถึง ทีน่า

นายสมพงษ์ มุมทอง) บา้นฉันเพล

 หมู่ที ่1 (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

กอ่สร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 435.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

0.70 เมตร ลาดเอยีง 1:1 หรือมี

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,735.50 

ลบ.ม. ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททอง เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561

 -2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 11 

ล าดับที่ 2

169,600 หมู่ที ่1 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการก่อสร้างถนนดิน (จาก

หนองน้ าหนองไทร ถึงทีน่านาย

ยนต์ กวดขัน) บา้นหนองไทร หมู่ที่

 5 (โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

กอ่สร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 290.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

0.70 เมตร ลาดเอยีง 1:1 หรือมี

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,157.00 

ลบ.ม. ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททอง เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561

 -2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 13 

ล าดับที่ 6

110,700 หมู่ที ่5 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

11 โครงการก่อสร้างถนนลงหนิคลุก 

(จากทีดิ่นนางบวน สมัครสมาน ถึง

 วัดปา่ทนงรัตน์) บา้นระงอล หมู่ที่

 4 (โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร

 ยาว 700.00 เมตร หน่าเฉล่ีย 

0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม.  พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด 

ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 12 

ล าดับที่ 5

181,200.00 หมู่ที ่4 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

12 โครงการก่อสร้างถนนลงหนิคลุก

จากถนนลาดยาง ถึง หว้ยระวีบา้น

หนองโพธ์ิ หมู่ที ่13 (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

ลงหินคลุก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 

หน่าเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

100.00 ลบ.ม.  ช่วงที่ 2 ขนาด

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 

เมตร หน่าเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

135.00 ลบ.ม.พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ 1 ชุด ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท

ทอง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

 (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม 

เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

 หน้า 17ล าดับที่ 14

202,800.00 หมู่ที ่13 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จาก

ทีดิ่นนายสุพนิ สุกใส ถึง บา้นนาย

ผณินทร์ พอกพนู) บา้นแสรรอ 

หมู่ที ่8 (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

 วางท่อระบายน้ า ปริมาณงานวาง

ท่อระบายน้ า Dia 0.40 เมตร ยาว

 172.00 เมตร  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม 

เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

 หน้า 14ล าดับที่ 9

98,100.00 หมู่ที ่8 กองช่าง

14 โครงการเจาะบาดาลและติดต้ัง

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์

เพือ่ผลิตน้ าประปาบาดาล บา้นระ

ไซร์ หมู่ที ่10 (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังระบบสูบน้ า

พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเจาะ

บ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ าประปา

หมูบ่้าน บ้านระไซร์ หมูท่ี่ 10 

ปริมาณติดต้ังแผงโซล่าเซล ขนาด 

250 วัตต์ จ านวน 8 แผง  ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 15 

ล าดับที่ 11

165,000.00 หมู่ที ่10 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการเจาะบาดาลและติดต้ัง

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์

เพือ่ผลิตน้ าประปาบาดาล บา้น

ใหม่ หมู่ที ่9 (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังระบบสูบน้ า

พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเจาะ

บ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ าประปา

หมูบ่้าน บ้านใหม่ หมูท่ี่ 9 ปริมาณ

ติดต้ังแผงโซล่าเซล ขนาด 250 

วัตต์ จ านวน 8 แผง  ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท

ทอง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

 (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม 

เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

 หน้า 15 ล าดับที่ 10

165,000.00 หมู่ที ่9 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

16 โครงการเจาะบาดาลและติดต้ัง

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์

เพือ่ผลิตน้ าประปาบาดาล บา้น

โพธ์ินอ้ย หมู่ที ่12 (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังระบบสูบน้ า

พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเจาะ

บ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ าประปา

หมูบ่้าน บ้านโพธ์ิน้อย หมูท่ี่ 12 

ปริมาณติดต้ังแผงโซล่าเซล ขนาด 

250 วัตต์ จ านวน 8 แผง  ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 16 

ล าดับที่ 3

165,000 หมู่ที ่12 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายทางบา้นตาปดุ - 

บา้นสามโค  บา้นตาปดุ หมู่ที ่7 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสิน

รินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (งบประมาณ

เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางบ้านตาปุด -บ้านสามโค 

กว้าง 5 เมตร ยาว 3,130 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 15,650 ตารางเมตร 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 1 

ชุด

8,599,900 ม.7 กองช่าง

18 โครงการพฒันาแหลงทอ่งเทีย่ว 

ภายในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง (งบประมาณ

เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ)

ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน

ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 130 ชุด 

ภายในต าบลปราสาททอง

8,758,000 ม.1 - ม.13 กองช่าง

รวม 20,272,600

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

1 ปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ด าเนินการ ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้างในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท

ทอง เช่น ถนน คสล. ลูกรัง หิน

คลุก หินเกล็ด ทราย ดิน ในการ

บ ารุงรักษาหรือซ่อมถนน ชอย

ต่างๆ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 

สะพาน ราวสะพาน หูข้างสะพาน 

คสล. รางระบายน้ า คสล.ฝาราง

ระบายน้ า ระบบไฟฟ้าและ

ส่ิงกอ่สร้างอืน่ๆที่ช ารุดให้อยู่ใน

สภาพดี หรือบรรเทาความ

เดือดร้อนของราษฎร

65,326.00     ต.

ปราสาท

ทอง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม

เหล็กทีท่ าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง

 ด าเนินการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีต

เสริมเหล็ก ความยาวรวม 69 เมตร

 สูง 2 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด

200,000.00 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

กิจกรรมโครงการกันเงินงบประมาณด าเนินการในปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนางสมจิตร  

พอกพนู - บา้นนายประกอบ พนัธ์

ศรี บา้นตาปดุ หมู่ที ่7

กอ่สร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. ป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1

 ชุด ตามแบบขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททอง ที่ 

06/2564 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุน

ทั่วไป) เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 

พ.ศ. 2563 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 5

298,900.00 หมู่ที ่7 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากบา้นนายวิชัย ยืน

ยาว - ถนนฉันเพล - แสรออ  บา้น

ระไซร์ หมู่ที ่10

กอ่สร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 

4.00เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 

0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 356.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง ที่ 09/2564 (ต้ังจา่ย

จากเงินอดุหนุนทั่วไป) เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 13 

ล าดับที่ 8

199,900 หมู่ที ่10 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทางคุ้มสระกลาง -

 สามโค  บา้นสามโค หมู่ที ่6

กอ่สร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

 360.00 ตร.ม. ป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1

 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง ที่ 05 /2564 

(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม 

เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

200,000 หมู่ที ่6 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า

พลังงานแสงอาทติย์เพือ่ผลิต

น้ าประปาหมู่บา้น บา้นพะเนา หมู่

ที ่3

เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังระบบสูบน้ า

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต

น้ าประปาหมูบ่้าน บ้านพะเนา หมู่

ที่ 3 ปริมาณติดต้ังแผงโซล่าเซล 

ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10 แผง 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

129,000.00 หมู่ที ่3 กองช่าง

7 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ภายใน

หมู่บา้น คุ้ม 3 ประชาเปน็สุข บา้น

สามโค หมู่ที ่6

 ด าเนินการวางท่อระบายน้ า Dia 

0.40 เมตร ยาว 313.00 เมตร 

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชุด ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลปราสาททอง ที่ 

23/2564  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 

พ.ศ.2563  หน้า 17 ล าดับที่ 19

   118,000.00 หมู่ที ่6 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการก่อสร้างปา้ยโครงการ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

เนือ่งในโอกาสมหามงคงพระราช

พธีิบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 

บา้นฉันเพล หมู่ที ่1

ก่อสร้างปา้ยโครงการ

สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ เนือ่งในโอกาสมหา

มงคลพระราชพธีิ บรมราช

ภิเษก พ.ศ.2562 ตามแบบ

เลขที ่562153 

(so1),ar62025

       233,000 สนาม

กีฬา

ต าบล

ปราสาท

ทอง หมู่ที่

 1

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกล าหว้ยระหาร  

บา้นใหม่  หมู่ที ่๙

ด าเนินการขุดลอกล าห้วยระหาร  

ขนาดกว้างปากคลอง 20.00 เมตร

 ขนาดกว้างกน้คลอง 5 เมตร ยาว

 400 เมตร ลึกเฉล่ียจากปากคลอง

เดิม 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน

ขุด ไม่น้อยกว่า 7,800 ลบ.ม. 

ปรับแต่งลาดเอยีง 1:1.5  พร้อม

ติดต้ังป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ

 1 ชุด

206,800 บา้นใหม่ หมู่ที่ 9 กองช่าง

หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการขุดชยายหนองเกาะ บา้น

ระไซร์ หมู่ที ่10

ด าเนินการขุดลอกขยายหนองเกาะ

 ขนาดกว้างปากคลอง 54.00 

เมตร  ยาว 52 เมตร ลึกเฉล่ียจาก

คันเดิม 5.95 มตร (จากสภาพดิน

ลึก 3.95 เมตร) หรือมีปริมาตรดิน

ขุด ไม่น้อยกว่า 4,690 ลบ.ม. 

ปรับแต่งลาดเอยีง 1:1.5  พร้อม

ติดต้ังป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ

 1 ชุด

205,800 บา้นระไซร์ หมู่

ที่ 10
กองช่าง

1,856,726    

หน้าที่ 26



หน้าที่ 27

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว 

แผนงานการศึกษา

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) สนบัสนนุค่าจัดการเรียน

การสอน(รายหวั)  ของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ 

จ านวน 30 คนๆละ 1700 

บาท

51,000 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

2) สนบัสนนุค่าจัดการเรียน

การสอน (รายหวั)ของศพด.

บา้นฉันเพล จ านวน 60 คนๆ

ละ 1700 บาท

102,000 ศพด.ฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา

1

หน้าที่ 27 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3)สนบัสนนุค่าหนงัสือเรียน

(จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 

ป)ี ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นตาปดุ จ านวน 30 

คน คนละ 200 บาท ต่อปี

6,000 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

4)สนบัสนนุค่าหนงัสือเรียน

(จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 

ป)ี ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นฉันเพล จ านวน 60 

คน คนละ 200 บาท ต่อปี

12,000 ศพด.ฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

5) สนบัสนนุค่าอุปกรณ์การ

เรียน(จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 

3-5 ป)ี ส าหรับศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นตาปดุ จ านวน 30

 คน คนละ 200 บาท ต่อปี

6,000 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา (ต่อ)

หน้าที่ 28 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6)สนบัสนนุค่าอุปกรณ์การ

เรียน(จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 

3-5 ป)ี ส าหรับศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นฉันเพล จ านวน 

60 คน คนละ 200 บาท ต่อปี

12,000 ศพด.ฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

7) สนบัสนนุค่าเคร่ืองแบบ

นกัเรียน(จัดสรรส าหรับเด็ก

อายุ 3-5 ป)ี ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ 

จ านวน 30 คน คนละ 300 

บาท ต่อปี

9,000 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา (ต่อ)

หน้าที่ 29 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8)สนบัสนนุค่าเคร่ืองแบบ

นกัเรียน(จัดสรรส าหรับเด็ก

อายุ 3-5 ป)ี ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล 

จ านวน 60 คน คนละ 300 

บาท ต่อปี

18,000 ศพด.ฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

9) สนบัสนนุค่าจัดกิจกรรม

พฒันาผู้เรียน(จัดสรรส าหรับ

เด็กอายุ 3-5 ป)ี ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ 

จ านวน 30 คน คนละ 450 

บาท

12,900 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

10) สนบัสนนุค่าจัดกิจกรรม

พฒันาผู้เรียน(จัดสรรส าหรับ

เด็กอายุ 3-5 ป)ี ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล 

จ านวน 60 คน คนละ 450 

บาท

25,800 ศพด.ฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา (ต่อ)

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา (ต่อ)

หน้าที่ 30 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

11) สนบัสนนุอาหารกลางวัน

(จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยใน

 ศพด.)ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นตาปดุ จ านวน 30 

คน มื้อละ 21 บาท ต่อคน 

จ านวน 245 วัน

154,350 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา (ต่อ)

12) สนบัสนนุอาหารกลางวัน

(จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยใน

 ศพด.)ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นฉันเพล จ านวน 60 

คน มื้อละ 21 บาท ต่อคน 

จ านวน 245 วัน

308,700 ศพด.ฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

2 อุดหนนุค่าอาหารกลางวันส าหรับ

โรงเรียนสังกัดส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาในเขต

พืน้ทีต่ าบลปราสาททอง

เพื่ออดุหนุนโครงการอาหาร

กลางวัน ส าหรับเด็กอนุบาลและ

นักเรียนชั้นป.1 -ป.6 จ านวน 547

 คน จ านวน 200 วัน

2,297,400 รร.บา้นฉันเพล

,รร.บา้นแสรออ

,รร.บา้นสามโค

,รร.บา้นบญุโลก

,รร.บา้นพะเนา

กอง

การศึกษาฯ

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา (ต่อ)

หน้าที่ 31 แบบ ผด.02



หน้าที่ 32

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.2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 อุดหนนุโครงการการเล้ียงโคเนือ้ 

ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นแสรออ

เบกิจ่ายงบประมาณอุดหนนุ 

ใหแ้ก่ รร.บา้นแสรออ เปน็ไป

ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.

2561 -2565) เพิม่เติม 

เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่4  พ.ศ.

2564  หนา้ 35 ล าดับที ่6

50,000 รร.บา้น

แสรออ

กอง

การศึกษาฯ

4 อุดหนนุโครงการเล้ียงไก่ไข่ตาม

แนวพระราชด าริหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง ใหแ้ก่โรงเรียน

บา้นแสรออ

เบกิจ่ายงบประมาณอุดหนนุ 

ใหแ้ก่ รร.บา้นแสรออ เปน็ไป

ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.

2561 -2565) เพิม่เติม 

เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่4  พ.ศ.

2564  หนา้ 34 ล าดับที ่5

30,000 รร.บา้น

แสรออ

กอง

การศึกษาฯ

หน้าที่ 32 แบบ ผด.02



หน้าที่ 33

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.2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 อุดหนนุโครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราทีข่าดแคลน ใหแ้ก่ 

รร.บา้นบญุโลก

เบกิจ่ายงบประมาณอุดหนนุ

ใหแ้ก่ รร.บา้นบญุโลก 

เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่

 (พ.ศ.2561 -2565) เพิม่เติม 

เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่4 พ.ศ.

2564 หนา้ 30 ล าดับที ่1

42,000 รร'.บา้น

บญุโลก

กอง

การศึกษาฯ

6 อุดหนนุโครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราทีข่าดแคลน ใหแ้ก่ 

รร.บา้นพะเนา

เบกิจ่ายงบประมาณอุดหนนุ

ใหแ้ก่ รร.บา้นพะเนา เปน็ไป

ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.

2561 -2565) เพิม่เติม 

เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่4 พ.ศ.

2564 หนา้ 31 ล าดับที ่2

42,000 รร'.บา้น

พะเนา

กอง

การศึกษาฯ

หน้าที่ 33 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 อุดหนนุโครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราทีข่าดแคลน ใหแ้ก่ 

รร.บา้นสามโค

เบกิจ่ายงบประมาณอุดหนนุ

ใหแ้ก่ รร.บา้นสามโค เปน็ไป

ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.

2561 -2565) เพิม่เติม 

เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่4 พ.ศ.

2564 หนา้ 32 ล าดับที ่3

42,000 รร.บา้น

สามโค

กอง

การศึกษาฯ

8 อุดหนนุโครงการนอ้มน าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่

สถานศึกษา ใหแ้ก่ รร.บา้นฉันเพล

ด าเนนิการเบกิจ่าย

งบประมาณใหแ้ก่ รร.บา้นฉัน

เพล เปน็ไปตามแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 -2565) 

เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่

 4 พ.ศ.2564 หนา้ 33 ล าดับ

ที ่4

45,000.00 รร.บา้นฉัน

เพล

กอง

การศึกษาฯ

9 รับสมัครนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก ประจ าป ี2564/2565

จัดกิจกรรมเปดิรับสมัครเด็ก

นกัเรียนเข้ารับการศึกษา

สังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น

ฉันเพล และบา้นตาปดุ

0.00 ศพด.ฉัน

เพล /

ศพด.ตาปดุ

กอง

การศึกษาฯ

หน้าที่ 34 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10 จัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ ด าเนนิการจัดกิจกรรมวันแม่

แหง่ชาติ ส าหรับศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นฉันเพล /บา้นตา

ปดุ

0.00 ศพด.ฉัน

เพล/

ศพด.ตาปดุ

กอง

การศึกษาฯ

11 จัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ด าเนนิการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหง่ชาติ ส าหรับศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นฉันเพล /บา้นตา

ปดุ

0.00 ศพด.ฉัน

เพล/

ศพด.ตาปดุ

กอง

การศึกษาฯ

12 กิจกรรมเย่ียมบา้นเด็ก ครูสังกัด ศพด.ฉันเพล และ

ศพด.ตาปดุ ออกพืน้ทีเ่ย่ียม

บา้นเด็กนกัเรียนเพือ่สร้าง

สัมพนัธ์อันดีระหว่างครูและ

ผู้ปกครอง ปลีะ 1 คร้ัง

0.00 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ศพด.ฉัน

เพล/

ศพด.ตาปดุ

13 งานหนนูอ้ยคนเก่ง ประจ าป ี2565 จัดกิจกรรมหนนูอ้ยคนเก่ง 

ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

บา้นฉันเพล /บา้นตาปดุ 

ส าหรับนกัเรียนระดับปฐมวัย

 ประจ าป ี2565

0.00 ศพด.ฉัน

เพลและ

ศพด.ตาปดุ

ศพด.ฉัน

เพลและ 

ศพด.ตาปดุ

หน้าที่ 35 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

14 โครงการส่งเสริมและพฒันา

ศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก (ขอรับสนบัสนนุ

จากสปสช.)

ด าเนนิการจัดกิจกรรมเพือ่ให้

 ผู้ปกครองมีความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองการอบรมเล้ียงดู

เด็กและมีความรู้เร่ืองการ

พฒันาการเด็กทัง้ 4 ด้าน

6,200 ศพด.ตาปดุ ศพด.ตาปดุ

15 โครงหนนูอ้ยฟนัสวย(ขอรับสนนุ

จากสปสช.)

 ด าเนินการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสริม

ให้เด็กเล็กมีสุขภาพ ภาวะในช่อง

ปากที่ดี แกป้ัญหาฟันผุ

          6,200 ศพด.ตาปดุ ศพด.ตาปดุ

16 โครงการโภชนาการอาหารส าหรับ

เด็กปฐมวัย 2- 6ป ี(ขอรับ

สนบัสนนุจากสปสช.)

 ด าเนินการจดักจิกรรมเพื่อให้

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย

          8,000 ศพด.ฉัน

เพล

ศพด.ฉัน

เพล

17 โครงการพดู กิน เล่น ต่ืนเต้น ดู 

เรียนรู้ กอด (ขอรับสนบัสนนุ

จากสปสช.)

 ด าเนินการจดักจิกรรมเพื่อให้

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย และน าไปปฏิบัติได้

          8,000 ศพด.ฉัน

เพล

ศพด.ฉัน

เพล

3,294,550      รวม

หน้าที่ 36 แบบ ผด.02



หน้าที่ 37

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว 

2.2  แผนงานการศาสนา 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 จัดส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับอ าเภอ  และระดับจังหวัด

จัดส่งนกักีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันระดับอ าเภอ  และ

ระดับจังหวัด

150,000.00 ต าบล

ปราสาท

ทอง

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ประชาชนต าบลปราสาททอง

ด าเนนิกิจกรรมโครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน

ต าบลปราสาททอง ประจ าป ี

2565

320,000.00 สนาม

กีฬา

ประจ า

ต าบล

กอง

การศึกษาฯ

พ.ศ.  2564 พ.ศ. 2565

ผด.๐๒

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที่ 37 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการจัดงานประจ าปอีงค์

ปราสาททอง

ด าเนนิการจัดกิจกรรม

โครงการจัดงานประจ าปอีงค์

ปราสาททอง เพือ่สร้าง

จิตส านกึในประวัติศาสตร์

และประเพณีทอ้งถิน่ โดย

การจัดพธีิบวงสรวงองค์

ปราสาททอง การแสดง

การละเล่นพืน้บา้น

400,000 วัด

ปราสาท

ทอง ม.8

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการส่งเสริมประเพณีทอ้งถิน่ ด าเนนิการจัดกิจกรรม

โครงการส่งเสริมประเพณี

ทอ้งถิน่อันดีงาม

100,000 ต าบล

ปราสาท

ทอง

กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการอนรัุกษ์สืบสานประเพณี

แหเ่ทยีนพรรษา

ด าเนนิการจิดกิจกรรม

โครงการอนรัุกษ์สืบสาน

ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา 

เนือ่งในวันเข้าพรรษาของทกุปี

20,000 วัดใน

ต าบล

ปราสาท

ทอง

กอง

การศึกษาฯ

หน้าที่ 38 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 อุดหนนุโครงการเทศกาลนุง่ผ้าไหม

ใส่ปะเกือม  เรือมกันตรึม  

ประจ าป ี2565 ใหแ้ก่ทีท่ าการ

ปกครองอ าเภอเขวาสินรินทร์

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงิน

อุดหนนุเพือ่สนบัสนนุการ

ด าเนนิกิจกรรมตามโครงการ

เทศกาลนุง่ผ้าไหม ใส่ปะเกือม

 เรือมกันตรึม ประจ าป ี2565

 ใหแ้ก่ ทีท่ าการปกครอง

อ าเภอเขวาสินรินทร์

160,000 อ าเภอเข

วาสินรินทร์

กอง

การศึกษาฯ

7 อุดหนนุโครงการประเพณีแซน

โฎนตาและแหก่ระเฌอโฎนตา 

บชูาบรรพบรุุษ  ประจ าป ี2565 

ใหแ้ก่วัดฉันเพล

ด าเนนิการจิดกิจกรรม

โครงการอนรัุกษ์สืบสาน

ประเพณีแหเ่แซนโฎนตาและ

แหก่ระเฌอโฎนตา บชูา

บรรพบรุุษทกุปี

30,000 วัดฉันเพล กอง

การศึกษาฯ

หน้าที่ 39 แบบ ผด.02



หน้าที่ 40

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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้

พระก่อนนอนทกุวัน และพา

เด็กนกัเรียนเข้าวัดร่วม

กิจกรรมเวียนเทยีนในวัน

ส าคัญทางศาสนา

0 ศพด. ฉัน

เพล/

ศพด.ตาปดุ

ศพด. ฉัน

เพล/

ศพด.ตาปดุ

9 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่พา

เด็กออกนอกสถานที ่เพือ่

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมทอ้งถิน่

 ปลีะ 1 คร้ัง

0 ต าบล

ปราสาท

ทอง

กอง

การศึกษาฯ

10 กิจกรรมสร้างนสัิยความซ่ือสัตย์

สุจริต (โตไปไม่โกง)

ด าเนนิการจัดกิจกรรมใน

หลักสูตรการสอน เพือ่

ส่งเสริมปลูกฝังนสัิยความซ้ือ

สัตย์สุจริต ใหแ้ก่เด็กนกัเรียน

ในสังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ทัง้สองแหง่ สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง

0 ศพด.ตา

ปดุ และ

ศพด.ฉัน

เพล

ศูนย์

พฒันาเด็ก

เล็กทัง้

สองแหง่

1,180,000   รวม

หน้าที่ 40 แบบ ผด.02



หน้าที่ 41

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว 

2.3 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 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นตาปดุ

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความยาว 40 เมตร สูง 2 เมตร 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ 1 ชุด เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 

2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 หน้า 36 

ล าดับที่ 1

100,000.00 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการสร้างศาลาทีพ่กัในสนาม

กีฬาต าบลปราสาททอง

กอ่สร้างศาลาที่พักในสนามกฬีา

ต าบลปราสาททอง จ านวน 1 แห่ง

 ตามรูปแบบที่ อบต.ปราสาททอง

ก าหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 4 

พ.ศ.2564 หน้า 40 ล าดับที่ 9

100,000.00 สนาม

กีฬา

ต าบล

ปราสาท

ทอง หมู่ที่

 1

กอง

การศึกษาฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที่ 41



หน้าที่ 42

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.2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการต่อเติม ดัดแปลงศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ

ดัดแปลงผนังห้องครัวและติดต้ัง

หน้าต่างอลูมิเนียมบานเล่ือนคู่

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม 

เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

 หน้า 37 ล าดับที่ 2

80,000.00 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการต่อเติม ดัดแปลงหอ้งน้ า

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ

ต่อเติม ดัดแปลงห้องน้ าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านตาปุด ตามแบบที่ 

อบต.ปราสาททองก าหนดเป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561

 -2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 หน้า 37 

ล าดับที่ 4

50,000.00 ศพด.ตาปดุ กอง

การศึกษาฯ

330,000        รวม

หน้าที่ 42



หน้าที่ 43

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง

3.1  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 ขุดลอกคลองปา่ บา้นตาปดุ หมู่ที ่

7  (งบประมาณเงินอุดหนนุเฉพาะ

กิจ)

กว้างปากคลอง 20 เมตร 

กว้างก้นคลอง 6.40 เมตร 

ยาว 1,525 เมตร ลึก 1.10 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่นอ้ยกว่า 48,760 ลบ.ม.

1,694,000 คลองปา่ 

ม.7

กองช่าง

2 สนบัสนนุการด าเนนิงาน

ศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลปราสาททอง

ด าเนนิการสนบัสนนุและ

ใหบ้ริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบล ปราสาททอง

10,000.00 อบต.

ปราสาททอง

ส านกั

ปลัดอบต.

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.  2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ้านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที่ 43 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการปลูกปา่ ลดภาวะโลกร้อน 1)ประชาสัมพันธ์ ประชาชนใน

พื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจให้

ตระหนักถึงความส าคัญและ

ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึ้นจากการ

ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 2.จดัเตรียมพันธ์ไม้ที่

จะปลูก 3. จดัเตรียมพื้นที่

เป้าหมายที่จะด าเนินการปลูก

ต้นไม้ 4.เชิญชวนผู้น าชุมชนและ

ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วม

กจิกรรมปลูกต้นไม้ 5.อบต.

ปราสาททอง และประชาชน

ร่วมกนัดูแลต้นไม้ 6.ติดตาม

ประเมินผลและรายงานคณะ

ผู้บริหาร

50,000 พืน้ที่สาธารณะ

ในต าบล

ปราสาททอง 

เช่น ปา่ชุมชน/

ปา่ช้า สนามกฬีา

กลา ริมถนน

เส้นทางหลัก คัน

คลอง วัด 

โรงเรียนและ

สถานที่ราชการ

ส านกั

ปลัดอบต.

4 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้การ

ผลิตสารชีวภัณฑ์

1  เสนอขออนุมัติจดัท าโครงการฯ

2  ประชาสัมพันธ์คัดเลือก

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

 3 จดัอบรมเกษตรกร

  - ให้ความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์

 - ภาคปฏิบัติ การท าสารชีวภัณฑ์

 4  รายงานผลการด าเนินการให้

50,000 อบต.

ปราสาททอง

ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 44 แบบ ผด.02



หน้าที่ 45

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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้

เทคโนโลยีการเกษตร

1  เสนอขออนุมัติจดัท าโครงการฯ

2  ประชาสัมพันธ์คัดเลือก

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

 3  จดัอบรมเกษตรกรผู้เล้ียงโค 

กระบือ

  - จดัอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองการดูแล รักษา ป้องกนัโรค

เบื้องต้น ของโค กระบือ

  - ภาคปฏิบัติ 

 4  รายงานผลการด าเนินการให้

ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

50,000 มหาวิทยาลั

ยเทคโนโล

ยีราชมงคล

อีสานวิทยา

เขตสุรินทร์

ส านกั

ปลัดอบต.

6 โครงการขุดลอกล าหว้ยระหาร 

บา้นแสรออ หมู่ที ่8

ขุดลอกยาว 520 เมตร พื้นที่ขุด

ลอกไม่น้อยกว่า 23,475 ตาราง

เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินชุดไม่น้อยกว่า 48,400 ลบ.ม.

1,924,000 หว้ยละหาร

 ม.8

กองช่าง

3,778,000   รวม

หน้าที่ 45 แบบ ผด.02



หน้าที่ 46

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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 

(อาสาสมัครทอ้งถิน่ไทยรักษ์โลก

 จัดกิจกรรมพฒันา

ส่ิงแวดล้อมภายในหมู่บา้น

         50,000 หมู่ที ่1-13 ส านกั

ปลัดอบต.

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เพิม่

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ขยะในชุมชน

 จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้

การจัดการขยะและพฒันา

ต่อยอดการจัดการขยะอย่าง

มีประสิทธิภาพ

       200,000 หมู่ที ่13 ส านกั

ปลัดอบต.

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและ

การจัดการน  าเสียในชุมชน

 จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้

การจัดการขยะและพฒันา

ปรับปรุงบริบทหมู่บา้น

         50,000 ม.12 ส านกั

ปลัดอบต.

300,000       

พ.ศ.  2564 พ.ศ. 2565

  รวม

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ นจากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที่ 46 แบบ ผด.02



หน้าที่ 47

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

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 โครงการซ่อม/สร้างบา้นผู้ยากไร้ ประกาศหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ

และรับสมัครคัดเลือกตาม

หลักเกณฑ์ศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชนที่อบต.ก าหนด และ

ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ

พิจารณา

100,000 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 สงเคราะหค์รอบครัวทีม่ีฐานะ

ยากจน /ผู้ด้อยโอกาส

ด าเนนิการคัดเลือก

ครอบครัวทีม่ีฐานะยากจน 

และมีคุณสมบติัตาม

หลักเกณฑ์ทีอ่บต.ก าหนด 

และใหก้ารช่วยเหลือตาม

ระเบยีบฯ

50,000 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.  2564 พ.ศ. 2565

  รวม

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

150,000         รวม

หน้าที่ 47



หน้าที่ 47

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

5.2  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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.  2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการพฒันาศักยภาพและ

บทบาทสตรีต าบลปราสาททอง

ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่ม

สตรี เพือ่พฒันาบทบาทสตรี

ต าบลปราสาททอง จ านวน 

13 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 10 คน

50,000 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

  รวม 50,000           รวม

หน้าที่ 47 แบบ ผด.02



หน้าที่ 48

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

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 กิจกรรมส ารวจและขึน้ทะเบยีน

สุนขัและแมว

จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนขั

และแมวทัง้ทีม่ีเจ้าของ และ

ไม่มีเจ้าของภายในต าบล

ปราสาททอง ปลีะ 2 คร้ัง

10,000 ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ

ควบคุมโรค

1) จัดกจิกรรมการปอ้งกนัและระงับโรคติดต่อ 

เช่น โรคไข้เลือดออก ,โรคมือเทา้ปาก โรค

ไข้หวัดใหญ ่โรคเล็บโตสไปโรซิส โรคไวรัสโคโร

นา 2019 2) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรค

ระบาดในต าบล 3)จัดกจิกรรมการส่งเสริมให้

ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยทีส่มบร์ูและ

แข็งแรงปราศจากโรคติดต่อต่างๆ

20,000 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

พ.ศ.  2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ส ารวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว คร้ังท่ี 1 (ต.ค. 64- มี.ค. 65)  คร้ังท่ี 2 (เดือน 
เมษายน 65 - สิงหาคม 65) 

หน้าที่ 48 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพษิสุนขับา้ ตาม

พระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟา้

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร

ขัตติยราชนารี

ด าเนนิการฉีดวัคซีนใหสุ้นขัที่

ขึน้ทะเบยีน   โดยใช้

งบประมาณสนบัสนนุค่าฉีด

วัคซีนปอ้งกันโรคพษิสุนขับา้

ในอัตราตัวละ 30 บาท

31,380 ต าบล

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

4 อุดหนนุโครงการ การควบคุมการ

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี ใหแ้ก่บา้นฉันเพล หมู่ที ่2

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ

ควบคุมปอ้งกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.รณรงค์การบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน 3.สุ่ม

ตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนทีใ่ช้ในชุมชน

8,350 หมู่ที ่2 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 49 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

5 อุดหนนุโครงการการควบคุมการ

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ใหแ้ก่บา้นระไซร์ หมู่ที ่

10

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ

ควบคุมปอ้งกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.รณรงค์การบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน 3.สุ่ม

ตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนทีใ่ช้ในชุมชน

4,000 ม.10 ส านกั

ปลัดอบต.

6 อุดหนนุโครงการการควบคุมการ

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ใหแ้ก่บา้นหนองโพธ์ิ 

หมู่ที ่13

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ

ควบคุมปอ้งกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.รณรงค์การบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน 3.สุ่ม

ตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนทีใ่ช้ในชุมชน

7,300 ม.13 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 50 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 อุดหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 บา้นใหม่ หมู่ที ่9

อบรมใหค้วามรู้และสร้าง

ความตระหนกัในการปอ้งกัน

โรคหนอนพยาธิ

8,820 ม.9 ส านกั

ปลัดอบต.

8 อุดหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 บา้นพะเนา หมู่ที ่3

อบรมใหค้วามรู้และสร้าง

ความตระหนกัในการปอ้งกัน

โรคหนอนพยาธิ

11,350 ม.3 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 51 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

9 อุดหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 บา้นโพธ์ินอ้ย  หมู่ที ่12

อบรมใหค้วามรู้และสร้าง

ความตระหนกัในการปอ้งกัน

โรคหนอนพยาธิ

9,050 ม.12 ส านกั

ปลัดอบต.

10 อุดหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 บา้นสามโค  หมู่ที ่6

อบรมใหค้วามรู้และสร้าง

ความตระหนกัในการปอ้งกัน

โรคหนอนพยาธิ

10,200 ม.6 ส านกั

ปลัดอบต.

11 อุดหนนุโครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 บา้นหนองไทร  หมู่ที ่5

อบรมใหค้วามรู้และสร้าง

ความตระหนกัในการปอ้งกัน

โรคหนอนพยาธิ

10,550 ม.5 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 52 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

12 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นสามโค  หมู่ที ่6

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย,ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง

3,700 หมู่ที ่6 ส านกั

ปลัดอบต.

13 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นพะเนา หมู่ที ่3

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย,ตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากใหแ้ก่ผู้สูงอายุ

4,750 หมู่ที ่3 ส านกั

ปลัดอบต.

14 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นพะเนา  หมู่ที ่3

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย,ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง

3,900 หมู่ที ่3 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 53 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

15 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นฉันเพล  หมู่ที ่1

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย,ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง

6,500 หมู่ที ่1 ส านกั

ปลัดอบต.

16 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นพะเนา หมู่ที ่3

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย,ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง

3,900 หมู่ที ่3 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 54 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

17 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นฉันเพล หมู่ที ่1

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย,ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง

6,500 หมู่ที ่1 ส านกั

ปลัดอบต.

18 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นระงอล หมู่ที ่4

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย,ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง

3,750 หมู่ที ่4 ส านกั

ปลัดอบต.

19 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นหนองไทร หมู่ที ่5

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย ตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากใหผู้้สูงอายุ

3,800 หมู่ที ่5 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 55 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

20 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นฉันเพล หมู่ที ่1

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย ตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากใหผู้้สูงอายุ

3,925 หมู่ที ่1 ส านกั

ปลัดอบต.

21 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่ที ่12

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย ตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากใหผู้้สูงอายุ

2,900 หมู่ที ่12 ส านกั

ปลัดอบต.

22 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นตาสอน  หมู่ที ่11

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย ตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากใหผู้้สูงอายุ

2,800 หมู่ที ่11 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 56 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

23 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค

ราชกุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก ) บา้นใหม่  หมู่ที ่9

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย ตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากใหผู้้สูงอายุ

2,360 หมู่ที ่9 ส านกั

ปลัดอบต.

24 อุดหนนุโครงการรณรงค์และแก้ไข

ปญัหายาเสพติด To be number

 .one (ศูนย์ เพือ่นใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี ใหแ้ก่ บา้นระงอล หมู่ที ่4

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย ,จัดต้ังกลุ่ม

เยาวชนต้านยาเสพติดใน

ชุมชน/หมู่บา้น โครงการ To

 be number one (ศูนย์

เพือ่นใจวัยรุ่นในชุมชน/

หมู่บา้น)

9,550 หมู่ที ่4 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 57 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

25 อุดหนนุโครงการรณรงค์และแก้ไข

ปญัหายาเสพติด To be number

 .one (ศูนย์ เพือ่นใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี ใหแ้ก่ บา้นฉันเพล หมู่ที่

 2

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย ,จัดต้ังกลุ่ม

เยาวชนต้านยาเสพติดใน

ชุมชน/หมู่บา้น โครงการ To

 be number one (ศูนย์

เพือ่นใจวัยรุ่นในชุมชน/

หมู่บา้น)

5,100 หมู่่ที ่2 ส านกั

ปลัดอบต.

26 อุดหนนุโครงการรณรงค์และแก้ไข

ปญัหายาเสพติด To be number

 .one (ศูนย์ เพือ่นใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี ใหแ้ก่ บา้นตาสอน หมู่ที่

 11

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย ,จัดต้ังกลุ่ม

เยาวชนต้านยาเสพติดใน

ชุมชน/หมู่บา้น โครงการ To

 be number one (ศูนย์

เพือ่นใจวัยรุ่นในชุมชน/

หมู่บา้น)

8,750 หมู่ที ่11 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 58 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

27 อุดหนนุโครงการรณรงค์และแก้ไข

ปญัหายาเสพติด To be number

 .one (ศูนย์ เพือ่นใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี ใหแ้ก่ บา้นหนองโพธ์ิ 

หมู่ที ่13

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย ,จัดต้ังกลุ่ม

เยาวชนต้านยาเสพติดใน

ชุมชน/หมู่บา้น โครงการ To

 be number one (ศูนย์

เพือ่นใจวัยรุ่นในชุมชน/

หมู่บา้น)

5,400 หมู่ที ่13 ส านกั

ปลัดอบต.

28 อุดหนนุโครงการรณรงค์และแก้ไข

ปญัหายาเสพติด To be number

 .one (ศูนย์ เพือ่นใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี ใหแ้ก่ บา้นแสรออ หมู่ที่

 8

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย ,จัดต้ังกลุ่ม

เยาวชนต้านยาเสพติดใน

ชุมชน/หมู่บา้น โครงการ To

 be number one (ศูนย์

เพือ่นใจวัยรุ่นในชุมชน/

หมู่บา้น)

6,800 หมู่ที ่8 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 59 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

29 อุดหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการเด็ก 0-5 ป ีโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารสุข ด้าน

การปรับปรุงโภชนาการและ

สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

บา้นตาปดุ หมู่ที ่7

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ

จัดอาหารใหบ้ตุรได้เหมาะสม

และถูกต้อง 2.เพือ่ให้

ผู้ปกครองได้ฝึกทกัษะการ

จัดท านมถัว่เหลืองใหเ้ด็กด่ืม

เองทีบ่า้น

7,900 หมู่ที ่7 ส านกั

ปลัดอบต.

30 อุดหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการเด็ก 0-5 ป ีโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารสุข ด้าน

การปรับปรุงโภชนาการและ

สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

บา้นระไซร์ หมู่ที ่10

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ

จัดอาหารใหบ้ตุรได้เหมาะสม

และถูกต้อง 2.เพือ่ให้

ผู้ปกครองได้ฝึกทกัษะการ

จัดท านมถัว่เหลืองใหเ้ด็กด่ืม

เองทีบ่า้น

5,800 หมู่ที ่10 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 60 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

31 อุดหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการเด็ก 0-5 ป ีโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารสุข ด้าน

การปรับปรุงโภชนาการและ

สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

บา้นใหม่ หมู่ที ่9

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ

จัดอาหารใหบ้ตุรได้เหมาะสม

และถูกต้อง 2.เพือ่ให้

ผู้ปกครองได้ฝึกทกัษะการ

จัดท านมถัว่เหลืองใหเ้ด็กด่ืม

เองทีบ่า้น

8,820 หมู่ที ่9 ส านกั

ปลัดอบต.

32 อุดหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก

 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี บา้นตาปดุ 

หมู่ที ่7

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองใน

ด้านการบริโภคอาหารที่

ถูกต้องและเหมาะสม 2. 

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองในด้าน

การพฒันาตามความ

เหมาะสมตามวัย

9,000 หมู่ที ่7 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 61 แบบ ผด.02



หน้าที่ 62

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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

33 อุดหนนุโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก

 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมี บา้นแสรออ 

หมู่ที ่8 ใหแ้ก่คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นแสรออ หมู่ที ่8

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองใน

ด้านการบริโภคอาหารที่

ถูกต้องและเหมาะสม 2. 

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองในด้าน

การพฒันาตามความ

เหมาะสมตามวัย

5,000 ม.8 ส านกั

ปลัดอบต.

34 อุดหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก

 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี บา้นระงอล 

หมู่ที ่4

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองใน

ด้านการบริโภคอาหารที่

ถูกต้องและเหมาะสม 2. 

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองในด้าน

การพฒันาตามความ

เหมาะสมตามวัย

6,700 หมู่ที ่4 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 62 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

35 อุดหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก

 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี บา้นฉันเพล 

หมู่ที ่1

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองใน

ด้านการบริโภคอาหารที่

ถูกต้องและเหมาะสม 2. 

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองในด้าน

การพฒันาตามความ

เหมาะสมตามวัย

9,575 หมู่ที ่1 ส านกั

ปลัดอบต.

36 อุดหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก

 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี บา้นสามโค 

หมู่ที ่6

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองใน

ด้านการบริโภคอาหารที่

ถูกต้องและเหมาะสม 2. 

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองในด้าน

การพฒันาตามความ

เหมาะสมตามวัย

6,100 หมู่ที ่6 ส านกั

ปลัดอบต.

37 อุดหนนุโครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก

 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี บา้นหนอง

ไทร หมู่ที ่5

1.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองใน

ด้านการบริโภคอาหารที่

ถูกต้องและเหมาะสม 2. 

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองในด้าน

การพฒันาตามความ

เหมาะสมตามวัย

5,650 หมู่ที ่5 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 63 แบบ ผด.02



หน้าที่ 64

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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

38 อุดหนนุโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง

เต้านม บา้นฉันเพล หมู่ที ่2

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการคัด

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

6,550 หมู่ที ่2 ส านกั

ปลัดอบต.

39 อุดหนนุโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง

เต้านม บา้นระไซร์ หมู่ที ่10

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการคัด

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

10,200 หมู่ที ่10 ส านกั

ปลัดอบต.

40 อุดหนนุโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง

เต้านม บา้นแสรออ หมู่ที ่8

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการคัด

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

8,200 หมู่ที ่8 ส านกั

ปลัดอบต.

41 อุดหนนุโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง

เต้านม บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ที ่13

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการคัด

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

7,300 หมู่ที ่13 ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 64 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

42 อุดหนนุโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค์ บา้น

ตาสอน  หมู่ที ่11

อบรมมีความรู้ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น  
การช่วยพื้นคืนชีพ  การ
ดูแลรักษาผู้ปว่ยที่เปน็โรค
เบื้องต้น

8,450 หมู่ที ่11 ส านกั

ปลัดอบต.

43 อุดหนนุโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค์ บา้น

โพธ์ินอ้ย หมู่ที ่12

อบรมมีความรู้ในการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้น  การ
ช่วยพืน้คืนชีพ  การดูแล
รักษาผู้ปว่ยทีเ่ปน็โรคเบือ้งต้น

8,050 หมู่ที ่12 ส านกั

ปลัดอบต.

44 อุดหนนุโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูง) บา้นตาปดุ หมู่ที ่7

อบรมใหค้วามรู้แก่

กลุ่มเปา้หมาย,ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง

3,100          หมู่ที ่7 ส านกั

ปลัดอบต.

331,780   รวม

หน้าที่ 65 แบบ ผด.02



หน้าที่ 66

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

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 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 1)รับขึน้ทะเบยีนผู้สูงอายุ     

2) เบกิจ่ายเบีย้ยังชีพ ภายใน

วันที ่10 ของทกุเดือน

10,692,000 ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 เบีย้ยังชีพความพกิาร 1)รับขึน้ทะเบยีนผู้พกิาร      

 2)เบกิจ่ายเบีย้ใหแ้ก่ผู้พกิาร 

ภายในวันที ่10 ของทกุเดือน

3,331,200 ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

แบบ ผด.๐๒

พ.ศ.  2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที่ 66 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 1)รับขึน้ทะเบยีนผู้ปว่ยHIV    

 2)เบกิจ่ายเบีย้ใหแ้ก่ผู้ปว่ย 

HIV  ภายในวันที ่10 ของทกุ

เดือน

42,000 ต.ปราสาท

ทอง
ส านกั

ปลัดอบต.

4 ลงทะเบยีนเด็กแรกเกิด รับลงทะเบยีนเด็กแรกเกิด 

เพือ่สนบัสนนุเงินอุดหนนุเพือ่

การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดจาก 

สนง.พมจ.สุรินทร์

0 ต.ปราสาท

ทอง
ส านกั

ปลัดอบต.

5 เบกิจ่ายเงินสมทบกองุทน

หลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.)

 องค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาททอง

ด าเนินการเบิกจา่ยเงินสมทบ

กองทุนหลักประกนัสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท

ทอง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

110,000 ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

14,175,200    รวม

หน้าที่ 67 แบบ ผด.02



หน้าที่ 68

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน

6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 การด าเนนิการเกี่ยวกับการรับ

เสด็จฯ ส่งเสด็จฯ พระมหากษัตริย์

 พระราชิน ีพระบรมวงศานวุงศ์

 การด าเนินการเกีย่วกบัการรับ

เสด็จ ส่งเสด็จ  การเตรียมการ

ต่างๆ ตามความเหมาะสม

         20,000 ส านกั

ปลัดอบต.

ส านกั

ปลัดอบต.

2 การด าเนนิการจัดการเกี่ยวกับการ

เลือกต้ัง

 ด าเนินการจดัการเลือกต้ังตามที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด
       200,000 อบต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

3 บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่

ประจ าป ีงบประมาณ 2565

 ออกหน่วยบริการนอกพื้นที่ เพื่อ

อ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน จ านวน 13 หมูบ่้าน 

ในช่วงเดือนก.พ. - เม.ย. 64

               -   ม.1 -ม.13 กองคลัง

รวม 220,000      

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที่ 68 แบบ ผด.02



หน้าที่ 69

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน

6.2  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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 าเนนิกิจกรรมการต้ังด่าน

บริเวณถนนเส้นทางหลัก 

เพือ่บริการประชาชนและเฝ้า

ระวังอุบติัเหตุทางจราจร ช่วง

เทศกาลปใีหม่และเทศกาล

วันสงกรานต์

50,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย

ในชุมชน

อบรมใหค้วามรู้กับชุมชนใน

การปอ้งกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ทีส่่งผลกระทบต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนทีเ่กิดจากสาธารณ

ภัย

20,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

พ.ศ.  2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบผด.๐๒

หน้าที่ 69 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการ

จิตอาสาภัยพบิติัประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลปราสาททอง

เพือ่จัดต้ังชุดปฏิบติัการจิต

อาสาภัยพบิติั และอบรมใหม้ี

ความรู้แก่จิตอาสา เกี่ยวกับ

การจัดการสาธารณภัย

143,740       ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

4 โครงการกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน

ยาเสพติด

ด าเนนิกิจกรรมรณรงค์และ

ต่อต้านยาเสพติดทกุชนดิใน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

10,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

223,740        รวม

หน้าที่ 70 แบบ ผด.02



หน้าที่ 71

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน

6.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการอบต.พบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนว่ย

เคล่ือนทีใ่นการบริการ

ประชาชน จ านวน 13 

หมู่บา้น และจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ตามอ านาจหนา้ที่

50,000         ม.1 -ม.13 

ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ในการ

จัดท าแผนพฒันาหมู่บา้น

ใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น 

จ านวน 13 หมู่บา้น

30,000 อบต.

ปราสาททอง

ส านกั

ปลัดอบต.

ผด. ๐๒

พ.ศ.  2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที่ 71 แบบ ผด.02



หน้าที่ 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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการจัดงานวันทอ้งถิน่ไทย จดักจิกรรมเนือ่งในวันท้องถิ่นไทย 

18 มีนาคม และนิทรรศการ

เผยแพร่ผลงานอปท. เพื่อส านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ ใน

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจา้อยู่หัว ร่วมกบัอปท.  

ข้าราชการท้องถิ่นในเขตอ าเภอ    

เขวาสินรินทร์ ประชาชาชนทั่วไป

20,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

4 โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอด     

ยาเสพติด

ด าเนนิการจัดกิจกรรมอบรม

ใหค้วามรู้ สร้างเครือข่ายการ

ปอ้งกันยาเสพติด ปอ้งกัน 

ยับย้ัง และยุติ การน าเข้ามา

เผยแพร่ในพืน้ที่

30,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ

ด าเนนิการจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติ ได้แก่การปลูก

ต้นไม้ ปล่อยปลา และ

กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิ

ทศันท์ีส่าธารณะประโยชน ์

เพือ่ถวายเปน็พระราชกุศล

50,000         ต.ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัดอบต.

หน้าที่ 72 แบบ ผด.02



หน้าที่ 73

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.  2564 พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม

จริยธรรมของผู้บริหารทอ้งถิน่ 

สมาชิกสภาอบต.  พนกังานส่วน

ต าบล พนกังานครู พนกังานจ้าง 

และผู้น าชุมชนต าบลปราสาททอง

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้

ความรู้ แก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ

 พนกังาน ผู้น าชุมชน  

เกี่ยวกับวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล

20,000         อบต.

ปราสาททอง

ส านกั

ปลัดอบต.

7 โครงการลานวัฒนธรรมจาก

ปราชญ์ชาวบา้นสู่เยาวชน

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้

ทางวัฒนธรรมจากปราชญ์

ชาวบา้นสู่เยาวชนในพืน้ที่

150,000       สนามกีฬา

กลาง ม.1

ส านกั

ปลัดอบต.

8 โครงการฝึกอบรมเพิม่

ประสิทธิภาพบคุลากรทอ้งถิน่

ด าเนนิการจัดโครงการ

ฝึกอบรมสัมนาพฒันา

ศักยภาพบคุลากรทอ้งถิน่  

การศึกษาดูงาน การพฒันา

ทอ้งถิน่ทีเ่ปน็ต้นแบบ

200,000       ต.ปราสาท

ทองและ

ศึกษาดูงาน

นอกพืน้ที่

ส านกั

ปลัดอบต.

550,000        รวม

หน้าที่ 73 แบบ ผด.02



หน้าที่ 74

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเสรมิสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน

6.4 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 ส ารองจ่าย(การแก้ไขปญัหาความ

เดือดร้อนเร่งด้วยกรณีฉุกเฉิน)

การด าเนนิการแก้ไขปญัหา

ความเดือนร้อน กรณีมีความ

จ าเปน็แร่งด่วน และไม่ได้ต้ัง

งบประมาณเพือ่การนัน้ๆไว้

200,000       ต.

ปราสาท

ทอง

ส านกั

ปลัด

อบต./

กองคลัง/

กองช่าง/

กองศึกษาฯ

200,000      

พ.ศ.  2564 พ.ศ. 2565

  รวม

ผด. ๐๒

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน้าที่ 74 แบบ ผด.02



หน้าที่ 75

ผด.02/1

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
1.1 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.

พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2564

หน้าที่ 75



หน้าที่ 76

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 ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

   โคมไฟฟา้ส่องสว่าง 

(ระบบโซล่าเซลล์) 

พร้อมเสา 

 โคมไฟฟา้ส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์) 

พร้อมเสา จ านวน 2 ชุด โดยมี

คุณลักษณะดังนี ้1.แผงโซล่าเซลล์ ขนาด

ไม่นอ้ยกว่า 120 วัตต์ ชนดิ Poly 

Crytallie 2.หลอดไฟ LED 30 w. 

Street light ชนดิสว่างพเิศษพร้อมหลัง

เต่าโคมไฟแรงดัน 12 โวลต์ 3.ชุดเสาสูง 

6 เมตร ท าจากเหล็กชุบ Zinc หรือ 

GalvaniZend streel แบบข้อต่อ 2 

ทอ่น ตู้ควบคุมการท างานแบบมีหลังคา

กันน้ าฝน พร้อมระบบควบคุมการ

ท างานอัตโนมัติ 4. แบตเตอร่ีแหง้บบเจล

 แรงดัน 12 v ขนาดความจุ 120 AH 

ชนดิ DEEP CYCLE 5.ชุดควบคุม เปดิ/

ปดิ อัตโนมัติ AUTO สามารถ เปดิ/ปดิ 

6.โครงยึดแผงโซล่าเซลล์แบบปรับ

องค์ศาเพือ่ระบบแสงอาทติย์ 7. 

อุปกรณ์ประกอบการติดต้ังเสาโซล่า

เซลล์ ความสูง 6.00 เมตร

92,834 ต.ปราสาททอง กองช่าง

พ.ศ. 2565
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2564

หน้าที่ 76



หน้าที่ 77

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
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2564

2 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

หรืออิเล็กทรอนกิส์ 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์

ส าหรับประมวลผล

แบบที ่2 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล

แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 

นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน ตาม

เกณฑ์ราคากลางของคุณลักศณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อ

เศรษฐกจิและสังคม

30,000 องค์การ

บริหารส่วน

ต าบล

ปราสาททอง

กองช่าง

3 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

และอิเล็กทรอนกิส์ 

เคร่ืองพมิพิ ์

Multifunction 

(InkTank Printer) 

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพิ ์Multifunction 

(InkTank Printer)  จ านวน 2 เคร่ืองๆ

ละ 7,500 บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน ตาม

เกณฑ์ราคากลางของคุณลักศณะ

พืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 

2563 ของกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจ

และสังคม

15,000 องค์การ

บริหารส่วน

ต าบล

ปราสาททอง

กองช่าง

หน้าที่ 77



หน้าที่ 78

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
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2564

4 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

และอิเล็กทรอนกิส์  

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด

 800 VA

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 

จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ตามเกณฑ์ราคา

กลางของคุณลักศณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบบั

เดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวง

ดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

10,000 องค์การ

บริหารส่วน

ต าบล

ปราสาททอง

กองช่าง

หน้าที่ 78



หน้าที่ 79

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
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2564

5 ครุภัณฑ์ส ารวจ         

   เทปวัดระยะล้อเล่ือน

จัดซ้ือ เทปวัดระยะล้อเล่ือน จ านวน 1

เคร่ือง มีคุณลักษณะดังนี ้โครงการสร้าง

ล้อวัดท าด้วยวัสดุ พลาสติกแข็ง

ขอบวงหุม้ด้วยยาง ,ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 320 มิลลิเมตร

โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะพบัเก็บได้มี

ระบบเบรกควบคุมทีม่ือจับ 

พร้อมหหูิว้โครงสร้างสามารถพบัเคร่ือง

เพือ่ความสะดวกในการจัดเก็บ

มีขาต้ังพกัเพือ่ความสะดวกในการท างาน

,มีเข็มชี้จุดเร่ิมต้นการวัดระยะ

ระบบท างานสามารถแสดงผลการวัด

ระยะได้ (0.10 - 9,900เมตร,

มาตรวัดแสดงผลเปน็หนว่ยเมตรแสดง

ค่าระยะทางละเอียดถึง 0.1 เมตร

ปุม่กดRESET ค่าตัวเลขเปน็) มีมือจับ

และทีม่าตรวัด สามารถวัดระยะ

ได้ทัง้ระบบเดินหนา้และถอยหลัง 

7,500 องค์การ

บริหารส่วน

ต าบล

ปราสาททอง

กองช่าง

หน้าที่ 79



หน้าที่ 80

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
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2564

6 ครุภัณฑ์ส ารวจ         

  บนัไดไฟเบอร์กลาส

จัดซ้ือ   บนัไดไฟเบอร์กลาส จ านวน 1

เคร่ือง มีคุณลักษณะดังนี ้1. มีขนาด 40

 ฟตุ ความยาวไม่นอ้ยกว่า 12 เมตร 2. 

ความยาวฐาน ไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร 3. 

ความกว้างฐาน ไม่นอ้ยกว่า 482 

มิลลิเมตร 4. ความยาวสูงสุด ไม่นอ้ยกว่า

 10 เมตร  5. ท าจากไฟเบอร์กลาส ทน

ต่อกระแสไฟฟา้ได้สูงสุดถึง 25,000 

โวลต์ต่อตารางนิว้ 6. ขัน้บนัไดเปน็รูปตัว

 D ท าใหยื้นได้สะดวก 7. ร่องตรง

ขัน้บนัไดช่วยปอ้งกันการล่ืนไหล 8.ขา

ต้ังท าจากอลูมิเนยีมหล่อ เสริมยาง

ด้านล่างอย่างหนา 9. ฝาครอบหุม้หนัทัง้

ด้นบนและล่าง เพือ่ปอ้งกันโครงไฟเบอร์

กลาส 10 บนัไดแต่ละขัน้สามารถรับ

น้ าหนกัได้สูงสุดถึง 135 กก. 11. ได้รับ

มาตรฐานส านกังานบริหารความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหง่ชาติ

40,000 องค์การ

บริหารส่วน

ต าบล

ปราสาททอง

กองช่าง

195,334รวม

หน้าที่ 80



หน้าที่ 81

ผด.02/1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภัย พัฒนาคม พัฒนาองค์กร พัฒนาหมูบ้่าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภัณฑ์ส านกังาน 

เก้าอี้ท างาน (เจ้าหนา้ที่)

จัดซ้ือเก้าอี้ส านกังาน 9 ตัวๆละ 2,500 

บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี ้1.ขนาดไม่

นอ้ยกว่า กว้าง 60x65x91 ซ.ม.(กว้าง x

 ลึก x สูง) 2. หุม้หนงัเทยีมสีด า 3. ทีน่ัง่

และพนกัพงิบฟุองน้ า 4. มีทีท่า้วแขน 5.

 ขาเหล็กเงา 5 แฉก พร้อมล้อเล่ือน 6. 

ปรับระดับสูง - ต่ า โดยระบบไฮโดริก 

(GAS)

22,500 องค์การ

บริหารส่วน

ต าบล

ปราสาททอง

ส านกัปลัด

อบต.

พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2564

หน้าที่ 81



หน้าที่ 82

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
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.  2564

2 ครุภัณฑ์ส านกังาน 

โต๊ะอเนกประสงค์ 

จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน  20 

ตัวๆละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ

ดังนี ้1.โต๊ะพบัเอนกประสงค์ มีขนาดไม่

นอ้ยกว่า  450x1,200x373  ม.ม.       

2. หนา้ปดิด้วยลามิเมตอย่างดี  3. ปดิ

ชอบด้วย PVC สีด า หนา 2 มม. 4. 

โครงขาเหล็ก ขนาด 1.1/2" หนา 1.2 

มม. ซุมโครเมียม ปลายขามีจุกกันรอยที่

พืน้

40,000 องค์การ

บริหารส่วน

ต าบล

ปราสาททอง

ส านกัปลัด

อบต.

62,500รวม

หน้าที่ 82




