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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)                             
พ.ศ.2562 มาตรา 58/5  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานพ.ศ.2562 มาตรา 58/5  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลตามนโยบายที่ได้แถลงไว้งไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง หวังเป็นอย่างยิ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานว่ารายงานแสดงแสดงผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน
ฉบับนี้ฉบับนี้   จะเป็จะเป็ นอีกหนึ่งช่องทางนอีกหนึ่งช่องทาง ในการในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน                                      
ต าบลต าบลปราสาททองปราสาททองไปสู่ประชาชนไปสู่ประชาชนในท้ในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปองถิ่นและประชาชนทั่วไป  

      
  

            องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองปราสาททอง  
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ส่วนท่ี 1ส่วนท่ี 1  
ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลปรำสำททอองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลปรำสำททองง  

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

1. 1. ประวัติประวัติควำมเป็นมำควำมเป็นมำ  

ประวัติประวัติ  
ต าบล  เป็นหน่วยการปกครองที่ส าคัญของการบริหารส่วนภูมิภาค  ต าบล  เป็นหน่วยการปกครองที่ส าคัญของการบริหารส่วนภูมิภาค  แและด้วยเหตุที่เป็นชุมชนที่มีขนาดละด้วยเหตุที่เป็นชุมชนที่มีขนาด  

เหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ  รัฐบาลจึงได้มุ่งส่งเสริมให้องค์กรประชาชน  คือ สภาต าบล  ได้มีอ านาจเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ  รัฐบาลจึงได้มุ่งส่งเสริมให้องค์กรประชาชน  คือ สภาต าบล  ได้มีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารหน้าที่ในการบริหารกิจการต าบลมากขึ้น  โดยได้ออกพระราชบักิจการต าบลมากขึ้น  โดยได้ออกพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พพ ..ศศ ..    ๒๕๓๗  ๒๕๓๗  ยกฐานะสภาต าบล  ซึ่งมีฐานะการคลังระดับหนึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ยกฐานะสภาต าบล  ซึ่งมีฐานะการคลังระดับหนึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่
เรียกว่า  เรียกว่า  ““องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล””  หรือ หรือ ““อบตอบต..  ””  
  สภาต าบลปราสาททอง  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เมื่อวันที่สภาต าบลปราสาททอง  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เมื่อวันที่                                   
๒๓  ๒๓  กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ๒๕๔๐  เนื่องจากมีรายได้ครบหลักเกณฑ์ที่เนื่องจากมีรายได้ครบหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกฎหมายก าหนด  และมีการเลือกตั้งสมาชิกก าหนด  และมีการเลือกตั้งสมาชิก            
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็กขนาดเล็ก  
  
2. 2. สภำพทั่วไปสภำพทั่วไป  

๒๒..๑ ๑   ท ำท ำเลเลที่ตั้งที่ตั้ง    ต าบลปราสต าบลปราสาททอง อยู่ห่างจากอ าเภอเขวาสินรินทร์  ประมาณ  าททอง อยู่ห่างจากอ าเภอเขวาสินรินทร์  ประมาณ  ๗   ๗   กิโลเมตร  กิโลเมตร    
เป็นเป็น    ๑  ๑  ใน ใน ๕  ๕  ต าบลในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง  ต าบลในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง                        
เชื่อเชื่อมมระหว่างต าบลมีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  คือระหว่างต าบลมีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  คือ  

  ทิศเหนือ ทิศเหนือ   จรดจรด  ต าบลตากูกต าบลตากูก    อ าเภอ าเภอเขวาสินรินทร์อเขวาสินรินทร์  
  ทิศตะวันออกทิศตะวันออก  จรดจรด  ต าบลช่างปี่ต าบลช่างปี่    อ าเภอศีขรภูมิอ าเภอศีขรภูมิ  
  ทิศใต้ทิศใต้    จรดจรด  ต าบลเมืองทีต าบลเมืองที    อ าเภอเมืองสุรินทร์อ าเภอเมืองสุรินทร์  
  ทิศตะวันตกทิศตะวันตก  จรดจรด  ต าบลเมืองทีต าบลเมืองที    อ าเภอเมืองสุรินทร์อ าเภอเมืองสุรินทร์    
      จรดจรด  ต าบลเขวาสินรินทร์ต าบลเขวาสินรินทร์  อ าเภอเขวาสินรินทร์อ าเภอเขวาสินรินทร์  
      จรดจรด  ต าบลบ้านแร่ต าบลบ้านแร่    อ าเภอเขวาสินรินทร์อ าเภอเขวาสินรินทร์  

--  เนื้อท่ี  ประมาณ  เนื้อท่ี  ประมาณ  ๑๗๑๗,,๖๐๗๖๐๗..๕๐  ๕๐  ไร่ จ านวนไร่ จ านวน    ๒๘๒๘..๑๗  ๑๗  ตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตร  
--  ภูมิประเทศ  ภูมิประเทศ  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  

๒๒..๒  ๒  เขตปกครองเขตปกครอง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  มีหมู่บ้านในเขตปกครอง  รวม  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  มีหมู่บ้านในเขตปกครอง  รวม  ๑๓  ๑๓  หมู่บ้าน  คือหมู่บ้าน  คือ  
  หมู่ที่ หมู่ที่ ๑๑  บ้านฉันเพลบ้านฉันเพล  นายนายสมชาย  จารัตน์สมชาย  จารัตน์    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่ หมู่ที่ ๒ ๒   บ้บ้านฉันเพลานฉันเพล  นายนายไสว  บรรลือทรัพย์ไสว  บรรลือทรัพย์    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ หมู่ที่ ๓๓  บ้านพะเนาบ้านพะเนา  นายพิรุณ  นายพิรุณ        เหมือนใจเหมือนใจ    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่ หมู่ที่ ๔๔  บ้บ้านานระงอลระงอล              นายจ าลอง   นายจ าลอง     มูลศาสตร์มูลศาสตร์    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่หมู่ที่ ที่ ๕  ๕  บ้านหนองไทรบ้านหนองไทร  นางพิกิตติมา  มุมทองนางพิกิตติมา  มุมทอง    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ผู้ ใหญ่บ้านใหญ่บ้าน  
  

/หมู่ที่ 6.../หมู่ที่ 6...
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  หมู่ที่ หมู่ที่ ๖  ๖  บ้านสามโคบ้านสามโค  นายนายชาตรี  ชาตรี          วงศ์รัมย์วงศ์รัมย์    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่ หมู่ที่ ๗  ๗  บ้านตาปุดบ้านตาปุด  นานางปณิดา     ปานด้วงงปณิดา     ปานด้วง    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่ หมู่ที่ ๘ ๘   บ้านแสรออบ้านแสรออ  นายประสิทธิ์   สมสุระนายประสิทธิ์   สมสุระ    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่ หมู่ที่ ๙ ๙   บ้านใหม่บ้านใหม่  นานายไพรวรรณ์  บุญโสมยไพรวรรณ์  บุญโสม    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่ หมู่ที่ ๑๐ ๑๐ บ้านระไซร์บ้านระไซร์  นายสันติ  ยืนยาวนายสันติ  ยืนยาว    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่ หมู่ที่ ๑๑ ๑๑ บ้านตาสอนบ้านตาสอน  นานางงมัณทนี  จารัตน์มัณทนี  จารัตน์    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่ หมู่ที่ ๑๒ ๑๒ บ้านบ้านโพธิ์น้อยโพธิ์น้อย  นายนายวุธฒิชาติ หมายมั่นวุธฒิชาติ หมายมั่น    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ หมู่ที่ ๑๑๓ ๓ บ้านบ้านหนองโพธิ์หนองโพธิ์  นายนายกิตติศักดิ์ กิตติศักดิ์ นุตโรนุตโร    ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง  ก านันต าบลก านันต าบล  

  ๒๒..๓  ๓  ประชำกรประชำกร    ประชากรในต าบลปราสาททอง  มีดังนี้ประชากรในต าบลปราสาททอง  มีดังนี้    

            ประชากรรวมทั้งสิ้น  จ านวน 6ประชากรรวมทั้งสิ้น  จ านวน 6,,599 บาท แบ่งเป็น599 บาท แบ่งเป็น  

    --  ชาย  จ านวน  3ชาย  จ านวน  3,,233  คน233  คน  
--  หญิง  จ านวน  3หญิง  จ านวน  3,,366  คน366  คน  

  ๒๒..๔๔    สภำพทำงเศรษฐกิจ  สภำพทำงเศรษฐกิจ    

    ประชากรโดยส่ประชากรโดยส่ วนใหญ่ปวนใหญ่ประกอบอาชีพท านาระกอบอาชีพท านา   และมีอาชีพเสริม เช่น การทอผ้าไหม และมีอาชีพเสริม เช่น การทอผ้าไหม ,,                            
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ฯลฯปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ฯลฯ  โดยมีการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น  กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแสรออ  กลุ่มเลี้ยงไหม โดยมีการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น  กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแสรออ  กลุ่มเลี้ยงไหม                             
บ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์   กลุ่มสตรีทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านระงอล  กลุ่มส่งเสริมและผกลุ่มสตรีทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านระงอล  กลุ่มส่งเสริมและผลิตเลิตเมล็ดพันธุ์มล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฉันเพลข้าวบ้านฉันเพล  

๒๒..๕  ๕  สภำพสังคมสภำพสังคม    

    1) 1) มีมีสถานศึกษาสถานศึกษา    5 5   แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่งแห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง  ดังนี้ดังนี้  
    1. โรงเรียนบ้านแสรออ 1. โรงเรียนบ้านแสรออ   (โรงเรียนขยายโอกาส)(โรงเรียนขยายโอกาส)  
    2. โรงเรียนบ้านฉันเพล2. โรงเรียนบ้านฉันเพล  
    3. โรงเรียนบ้านบ้านพะเนา3. โรงเรียนบ้านบ้านพะเนา  
    4. โรงเรียนบ้านบุญโลก4. โรงเรียนบ้านบุญโลก  
    5. โรงเรียนบ้านสามโค5. โรงเรียนบ้านสามโค  
    6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด หมู่ที่ 7กบ้านตาปุด หมู่ที่ 7  
    7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล หมู่ที่ 17. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล หมู่ที่ 1  

  2)2)  สถำบันทำงศำสนำสถำบันทำงศำสนำ   ประชาชนในต าบลปราสาททองประชาชนในต าบลปราสาททอง   นันับถือศาสนาบถือศาสนาพุพุทธ  โดยมีทธ  โดยมี   ศาสนสถาน ศาสนสถาน 
จ านวน  จ านวน  ๕  ๕  แห่ง แห่ง ดังนี้ดังนี้    

1. 1. วัดวัดฉันเพลฉันเพล        ตั้งอยู่  หมู่ที่ ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๑  ๑    บ้านฉันเพลบ้านฉันเพล  
2. 2. วัดปราสาททองวัดปราสาททอง      ตั้งอยู่  หมู่ที่ ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๘ ๘   บ้านแบ้านแสรออสรออ  
33..  วัดวัดพะเนาพะเนารัตน์รัตน์      ตั้งอยู่  หมู่ที่ ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๓  ๓    บ้านพะเนาบ้านพะเนา  
44..  วัดวัดสามโคสามโค        ตั้งอยู่  หมู่ที่ ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๖  ๖    บ้านสามโคบ้านสามโค  
55..  ส านักสงฆ์บ้านหนองโพธิ์น้อยส านักสงฆ์บ้านหนองโพธิ์น้อย    ตั้งอยู่ตั้งอยู่     หมู่ที่ หมู่ที่ ๑๓  ๑๓  บ้านหนองโพธิ์บ้านหนองโพธิ์  

3)3)  หน่วยงำนบริกำรสำธำรณสุขหน่วยงำนบริกำรสำธำรณสุข  
    1.1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาททองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาททอง      
    22..  โรงพยาบาลเขวาสินรินโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ทร์  

/4)สถานี../4)สถานี..  
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4)4)    สถำนีต ำรวจภูธรสถำนีต ำรวจภูธร  ๑๑  แห่งแห่ง  คือคือ  สถานีต ารวจภูธรตากูก สถานีต ารวจภูธรตากูก   

  ๒๒..๖  ๖  ระบบสำธำรณูปโภค  ระบบสำธำรณูปโภค    

  11) ) กำรไฟฟ้ำกำรไฟฟ้ำ  มีไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในต าบล และมีไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในต าบล และมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100100  ของจ านวนของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนทั้งหมด   

22) ) กำรประปำกำรประปำ  มีระบบประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีระบบประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน     
หมู่บ้ำนหมู่บ้ำน  หมู่ที่หมู่ที่  ระบบประปำระบบประปำ  

บ้านฉันเพลบ้านฉันเพล  11  ประปาผิวดินขนาดใหญ่ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านฉันเพลบ้านฉันเพล  22  ประปาผิวดินขนาดกลางประปาผิวดินขนาดกลาง  
บ้านพะเนา บ้านพะเนา   33  ประปาผิวดินขนาดใหญ่ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านระงอลบ้านระงอล  44  ประปาผิวดินขนาดกลางประปาผิวดินขนาดกลาง  
บ้านหนองไทรบ้านหนองไทร  55  ประปาผิวดินขนาดใหญ่ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านสามโคบ้านสามโค  66  ประปาผิวดินขนาดใหญ่ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านตาปุดบ้านตาปุด  77  ประปาผิวดินขนาดใหญ่ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านแสรออบ้านแสรออ  88  ประปาผิประปาผิวดินขนาดใหญ่วดินขนาดใหญ่  
บ้านใหม่บ้านใหม่  99  ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จาก ม.8ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จาก ม.8  
บ้านระไซร์บ้านระไซร์  1010  ประปาบาดาล ประปาบาดาล ,,ขยายเขตประปา ม.8ขยายเขตประปา ม.8  ,,ม.10ม.10  
บ้านตาสอนบ้านตาสอน  1111  ประปาผิวดินขนาดกลางประปาผิวดินขนาดกลาง  
บ้านโพธิ์น้อยบ้านโพธิ์น้อย  1212  ขยายเขตประปาจากหมู่ท่ี 13ขยายเขตประปาจากหมู่ท่ี 13  
บ้านหนองโพธิ์บ้านหนองโพธิ์  1313  ประปาผิวดินขนาดใหญ่ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
    

  33))  กำรคมนำคมกำรคมนำคม  
    เส้นทางคมนาคม สายเส้นทางคมนาคม สายหลัก หลัก 2  เส้นทาง 2  เส้นทาง   อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานทางหลวงชนบทอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์  

1.1.    ทางหลวงแผ่นดินทางหลวงแผ่นดิน  ถนนนาตังถนนนาตัง  --  ศีขรภูมิ ศีขรภูมิ     
22..    ทางหลวงแผ่นดิน ถนนฉันเพล ทางหลวงแผ่นดิน ถนนฉันเพล --  เมืองที  เมืองที    

เส้นทางเส้นทางคมนาคมทางบกภายในต าบล คมนาคมทางบกภายในต าบล     ประกอบด้วยประกอบด้วย        
    1. 1. ถนนดินถนนดิน      
    22..  ถนนลาดยางถนนลาดยาง        

33..  ถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็ก    
44..  ถนนลถนนลงหินคลุกงหินคลุก    
  
  
  
  
  

//44) ข้อมูล...) ข้อมูล...  
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  44) ) ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตรข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร  

ล ำดับล ำดับ
ที่ที่  

ชื่อแหล่งน้ ำ ชื่อแหล่งน้ ำ   หมู่ที่หมู่ที่  เนื้อที่(ไร่)เนื้อที่(ไร่)  ปริมำตรน้ ำควำมปริมำตรน้ ำควำม
จุคำดกำรณ์ จุคำดกำรณ์   

(ลบ.ม.)(ลบ.ม.)  

หมำยเหตุหมำยเหตุ  

แหล่งน้ ำขนำดเล็ก แหล่งน้ ำขนำดเล็ก   
11  หนองจบก หนองจบก   11  --  122122,,000000  ใช้ใช้เพ่ือผลิตน้ าประปาเพ่ือผลิตน้ าประปา  
๒๒  ห้วยกรวดห้วยกรวด  ๑๑  --  8080,,705705    
๓๓  หนองตหนองตามลามล  22  1616--22--4747  5544,,662244  ใช้เพื่อผลิตน้ าประปาใช้เพื่อผลิตน้ าประปา  
๔๔  หนองละหุ่งหนองละหุ่ง  22  77--33--9595                3377,,060060  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๕๕  หนองละหุ่งหนองละหุ่ง  ๒๒  --  --    ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๖๖  สระน้ าดื่มสระน้ าดื่ม  ๒๒  --  --    ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๗๗  หนองพะเนาหนองพะเนา  33  1414--22--3636                4466,,578578  ใช้เพื่อผลิตน้ าประปาใช้เพื่อผลิตน้ าประปา  
๘๘  หนองแจงแมงหนองแจงแมง  33  55--22--0202  --  ใใช้เพ่ือการเกษตรช้เพ่ือการเกษตร  
๙๙  ห้วยแจงแมงห้วยแจงแมง  33  --  --    ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  

๑๐๑๐  หนองบุญโลกหนองบุญโลก  44  11--00--4242  --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
1111  หนองจระเนียงหนองจระเนียง  44  11--11--6363  --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๑๒๑๒  หนองตะโกหนองตะโก  44  22--33--1111  --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๑๓๑๓  หนองตายัวะหนองตายัวะ  44  22--00--3838  --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๑๔๑๔  ห้วยตาโต๊ดห้วยตาโต๊ด  ๔๔  --  --  ใช้เพื่อกใช้เพื่อการเกษตรารเกษตร  
๑๕๑๕  หนองระหารหนองระหาร  44  ๕๕--  ๖ ๖ ไร่ไร่  2828,,236236  ใช้เพื่อผลิตน้ าประปาใช้เพื่อผลิตน้ าประปา  
๑๖๑๖  หนองไทรหนองไทร  ๕๕  1919--00--4747                    --  ใช้เพื่อผลิตน้ าประปาใช้เพื่อผลิตน้ าประปา  
๑๗๑๗  หนองกันล็วงหนองกันล็วง  ๕๕  22--11--3333                      --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๑๘๑๘  หนองสามโคหนองสามโค  ๖๖  11--33--6688                      --  ใช้ผลิตน้ าประปาใช้ผลิตน้ าประปา  
๑๙๑๙  หนองถนน (บ้านสามโค)หนองถนน (บ้านสามโค)  ๖๖  1100--00--9911                    --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
2020  สระน้ าสามโค สระน้ าสามโค   ๖๖  --  --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๒๑๒๑  สระน้ าสามโคใต้สระน้ าสามโคใต้  ๖๖  --                        --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๒๒๒๒  สระกลางเล็กสระกลางเล็ก  ๖๖  --          22,,639639  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๒๓๒๓  สระกลางใหญ่ (ประปา)สระกลางใหญ่ (ประปา)  ๖๖  --                    --  ใช้ผลิตน้ าประปาใช้ผลิตน้ าประปา  
๒๔๒๔  หนองตาเปาะหนองตาเปาะ  77  22--33--6622                    --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๒๕๒๕  หนองโสน  (ประปา)หนองโสน  (ประปา)  77  --                    --  ใช้ผลิตน้ าประปาใช้ผลิตน้ าประปา  
๒๖๒๖  คคลองจบกลองจบก  ๗๗  --                    --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๒๗๒๗  สระน้ าสระน้ า

สสาธารณประโยชน์าธารณประโยชน์  
๗๗  --                    --    ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  

๒๘๒๘  คลองป่าคลองป่า  ๗๗  --                    --    ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๒๙๒๙  สระหลวงสระหลวง  ๘๘  11--00--7676      33,,230230    ใช้เพื่อกาใช้เพื่อการเกษตรรเกษตร  
๓๐๓๐  หนองกระสาม (ประปา)หนองกระสาม (ประปา)  88  66--33--3636          --  ใช้เพื่อผลิตน้ าประปาใช้เพื่อผลิตน้ าประปา  
๓๑๓๑  หนองกันล็วงหนองกันล็วง  88  1313--22--2424          5656,,600600    ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๓๒๓๒  ห้วยระหารห้วยระหาร  ๘๘  --          --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
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ล าดับล าดับ

ที่ที่  

  
  ชื่อแหล่งน้ าชื่อแหล่งน้ า  

  
หมู่ที่หมู่ที่  

  
เนื้อท่ี (ไร่)เนื้อท่ี (ไร่)  

ปริมาตรน้ าความจุปริมาตรน้ าความจุ
คาดการณ์ (ลบ.ม.)คาดการณ์ (ลบ.ม.)  

  
หมายเหตุหมายเหตุ  

๓๓๓๓  สระน้ าสะอาดใต้สระน้ าสะอาดใต้  99  00--22--3030  --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
33๔๔  สระน้ าสะอาดเหนือสระน้ าสะอาดเหนือ  99  00--22--3030  --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
33๕๕  ห้วยระหารห้วยระหาร  ๙๙  --  --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
33๖๖  หนองเกาะหนองเกาะ  1010  22--11--0033  66,,643643  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
33๗๗  หนองโพธิ์หนองโพธิ์  1010  11--00--5959                  55,,845845  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๓๘๓๘  หนองตาเกดหนองตาเกด  1010  11--33--7070                  33,,895895  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๓๙๓๙  สระน้ าตาสอนสระน้ าตาสอน  ๑๑๑๑  11--33--7070                        --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๔๐๔๐  หนองตาสอน (ประปา)หนองตาสอน (ประปา)  1111  1515--22--2626  7070,,619619  ใช้ผลิตน้ าประปาใช้ผลิตน้ าประปา  
๔๑๔๑  หนองตาเม็งหนองตาเม็ง  1212  44--11--4343                1111,,259259  ใช้ผลิตน้ าประปาใช้ผลิตน้ าประปา  
๔๒๔๒  หนองตาเตียหนองตาเตีย  1212  33--11--3030                1313,,644644  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๔๓๔๓  สระน้ าสระน้ า  1313  44--33--2020  --  ใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการเกษตร  
๔๔๔๔  หนองตราดหนองตราด  1313  44--11--7171  --  ใช้การเกษตรใช้การเกษตร  
๔๕๔๕  หนองโพธิ์  (ประปา)หนองโพธิ์  (ประปา)  ๑๓๑๓  1616--11--4141  --  ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน  

  

55)  ทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้)  ทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้     ต าบลปราสาททอง  มีพ้ืนที่ต าบลปราสาททอง  มีพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ป่าไม้  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่                             
ป่าหนองเยีย  ตั้งอยู่ป่าหนองเยีย  ตั้งอยู่ เขเขตหมู่ที่ 4  บ้านระงอล  มีพ้ืนที่รวม จ านวน  426  ไร่ตหมู่ที่ 4  บ้านระงอล  มีพ้ืนที่รวม จ านวน  426  ไร่     ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของ
ชุมชนควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ชุมชนควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้        

2.7  2.7  แหล่งท่องเที่ยว/โบรำณสถำนที่ส ำคัญแหล่งท่องเที่ยว/โบรำณสถำนที่ส ำคัญ    

1) 1) องค์องค์ ปรำสำททองปรำสำททอง     ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่   วัดปราสาททอง  บ้านแสรออ  หมู่ที่  8 ต าบลปราสาททอง  วัดปราสาททอง  บ้านแสรออ  หมู่ที่  8 ต าบลปราสาททอง                                      
อ าเอ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์     เป็นปราสาทก่ออิฐขนาดเล็กเลียนแบบการก่อสร้างปราสาทเขมรในยุคที่เป็นปราสาทก่ออิฐขนาดเล็กเลียนแบบการก่อสร้างปราสาทเขมรในยุคที่
รุ่งเรือง  มีลักษณะคล้ายปราสาทเมืองที  ก่อด้วยอิฐถือปูน ตัวเรือนธาตุมี  3  ชั้น ช่องประตูทางเข้าเป็นประตูรุ่งเรือง  มีลักษณะคล้ายปราสาทเมืองที  ก่อด้วยอิฐถือปูน ตัวเรือนธาตุมี  3  ชั้น ช่องประตูทางเข้าเป็นประตู
หลอกอยู่ทั้ง  4  ด้าน  แต่ไม่สามารถเข้าไปประกอบพิธีกรรมหลอกอยู่ทั้ง  4  ด้าน  แต่ไม่สามารถเข้าไปประกอบพิธีกรรม
ภาภายในได้  ส่วนบนช ารุดมาก  สันนิษยในได้  ส่วนบนช ารุดมาก  สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษ
ที่ 24 ที่ 24 ร่วมสมัยกับปราสาทเมืองทีร่วมสมัยกับปราสาทเมืองที     โดยโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานของชาติ ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ โบราณสถานของชาติ ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ๕๒ 
ตอนที่ ตอนที่ ๗๕ ๗๕ หน้า หน้า ๓๗๑๓ ๓๗๑๓ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๘ ๘ มีนาคม พ.ศ.มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘ ๒๔๗๘ ในนาม ในนาม 
““ปราสาทแสรออปราสาทแสรออ”   ”     
  

  
  
  
  

  
//22) ชุมชน.) ชุมชน...  
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22) ชุมชน) ชุมชนท่องเที่ยว ท่องเที่ยว OOTTOOPP  นวัตวิถี บ้านสามโค หมู่ที่ 6 ต าบลปราสาททองนวัตวิถี บ้านสามโค หมู่ที่ 6 ต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์                                   
จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์   ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OOTTOOPP  นวัตวิถีจังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับนวัตวิถีจังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
ด้านการการทอผ้าไหม ด้านการการทอผ้าไหม   ตามค าขวัญตามค าขวัญ  

  ““ช้างพลายช้างพลายบุญรอดคู่บ้านบุญรอดคู่บ้าน  กันตรึมพระราชทานเด่นประจักษ์ กันตรึมพระราชทานเด่นประจักษ์ 
เอกลักษณ์ปะติมากรรมปูนปั้นเอกลักษณ์ปะติมากรรมปูนปั้น   สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ลือระบิลือระบิลล  
““อันลูยอันลูยซีมซีม””  ผ้าไหมผ้าไหมลายลายโบราณโบราณ  ““  

    
  
  
  

  

  

  33) ชุมชนปลอดขยะ) ชุมชนปลอดขยะ   ((ZZeerroo  WWaassttee) ปี 2563 ) ปี 2563 บ้านหนองบ้านหนอง โพธิ์ โพธิ์ หมู่ที่ 13 ต าบลปราสาททอง  หมู่ที่ 13 ต าบลปราสาททอง                  
อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหอ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดวัดสุรินทร์ สุรินทร์ ร่วมประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (ร่วมประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (ZZeerroo  WWaassttee) ระดับภาค                ) ระดับภาค                
และระดับประเทศ  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค และรและระดับประเทศ  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค และร างวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 างวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ ระดับประเทศ 
ประเภทชุมชนขนาดเล็กประเภทชุมชนขนาดเล็ก  (กลุ่ม (กลุ่ม SS) )   

  

  

  

  

..  

3.ศั3.ศักยภำพในต ำบลกยภำพในต ำบล  
๓๓ ..๑๑  บุคลำกรบุคลำกร     พนักงาพนักงานส่วนต าบลและลูนส่วนต าบลและลู กจ้างกจ้าง   ปัจจุบันปัจจุบันมีส่วนมีส่วนราชการราชการจ านวนจ านวน   ๔๔     ส านัก/กองส านัก/กอง                                  

รวมจ านวน  27รวมจ านวน  27    คนคน  ดัดังนี้งนี้  
          ๑๑))  ส ำนักส ำนักปลัดปลัด    จ านวนจ านวน    ๑๑44  อัตราอัตรา            
        --  พนักงำนส่วนต ำบลพนักงำนส่วนต ำบล        จ านวนจ านวน    66      อัตราอัตรา      คือคือ  

๑๑..  นางสาวรอด   คงสกุลนางสาวรอด   คงสกุล        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น(นักบริหารงานท้องถิ่น))  
๒๒..  นายอ านาจชัย นายอ านาจชัย   พัชรานุพัชรานุ      หัวหน้าส านักหัวหน้าส านักปลัด ปลัด   (นักบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป))  
๓๓..  นายพงษ์พันธ์  มีสิทธิ์ดีนายพงษ์พันธ์  มีสิทธิ์ดี    นักพัฒนาชุมชนนักพัฒนาชุมชนช านาญการช านาญการ    
๔๔..  นางณัฐธยาน์ จารัตน์นางณัฐธยาน์ จารัตน์      นักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการช านาญการ    
๕๕..  นางวนิดา  อุดเขียวนางวนิดา  อุดเขียว      นักทรัพยากรบุคคลนักทรัพยากรบุคคลช านาญการช านาญการ  
๖๖..  นางสลิตา  เรียงเงินนางสลิตา  เรียงเงิน      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
--  พนัพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจกงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ านวน  จ านวน  66    อัตรา  คืออัตรา  คือ  
๑๑..  นางสาววรรณิศา ชาวสวนนางสาววรรณิศา ชาวสวน    ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
๒๒..  นางสาวพจนา  ปัญญาคิดนางสาวพจนา  ปัญญาคิด    ผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานธุรการธุรการ  

/3.นายกิติภูมิ/3.นายกิติภูมิ……  
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๓๓..  นายนายกิติภูมิ  ชมชื่นดีกิติภูมิ  ชมชื่นดี      ผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๔๔..  นายประทีป    ธนุนาจารย์นายประทีป    ธนุนาจารย์    พนัพนักงานกงานขับรถขับรถยนต์ยนต์            

        --  พนักงำนจ้ำงท่ัวไปพนักงำนจ้ำงท่ัวไป      จ านวน  จ านวน    22    อัตรา  คืออัตรา  คือ  
11..  นางสาวพรพิมล  พ่อค้านางสาวพรพิมล  พ่อค้า    คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป  (แม่บ้าน)(แม่บ้าน)  
22..  นายเสริม  นายเสริม    นุตโร นุตโร       คนงานทั่วไป (งานทั่วไป)คนงานทั่วไป (งานทั่วไป)  

        ๒๒))    กองกองคลังคลัง    จ านวนจ านวน      66      คนคน        
--  พนักงานส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล      จ านวน จ านวน     44      อัตรา อัตรา     คือคือ  

      ๑๑..  นางปิยะดา นางปิยะดา   ผลดีผลดี      ผู้อ านวยการกองคลังผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงาน(นักบริหารงานการการคลัง)คลัง)  
2. 2. นางรัชนี  ดีอยากได้  นางรัชนี  ดีอยากได้        นักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการปฎิบัติการ    

          33..  นางศรัญญา  ไชยะค านางศรัญญา  ไชยะค า      นักวิชาการจัดเก็บรายได้นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฺฎิบัติการปฺฎิบัติการ  
4. นางสาวอนุสรา  ยอดบุตร4. นางสาวอนุสรา  ยอดบุตร    เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน  

          --    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ      จ านวน  จ านวน  22      อัตรา อัตรา     คือ    คือ          
11..  นางสาวประภัสสร นางสาวประภัสสร   ศรีภูมิทองศรีภูมิทอง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
2. นายเทวินทร์  ปรากฏรัตน์2. นายเทวินทร์  ปรากฏรัตน์    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

      ๓๓))    กองช่ำงกองช่ำง  จ านวน  จ านวน  ๓  ๓  อัตรา  อัตรา    
--    พนักงำนส่วนต ำบลพนักงำนส่วนต ำบล  จ านวน   จ านวน   ๒๒      อัตรา  คืออัตรา  คือ  
๑๑..    นายประสิทธิ์  หาญยิ่งนายประสิทธิ์  หาญยิ่ง    ผู้อ านวยการกองผู้อ านวยการกองช่างช่าง(นักบริหารงานช่าง)(นักบริหารงานช่าง)  

        ๒๒..    ว่าที่ ร.ต.ว่าที่ ร.ต.จรรธพงศ์  คงราษีจรรธพงศ์  คงราษี    นายช่างโยธานายช่างโยธาช านาญงานช านาญงาน    
--    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ      จ านวน  จ านวน  ๑  ๑  อัตรา คืออัตรา คือ  

      ๑๑..    นายนายศักดิ์ชัย    คงสกุลศักดิ์ชัย    คงสกุล    ผู้ช่วยผู้ช่วยนายนายช่างโยธาช่างโยธา  

    ๔๔))    กองกองกำรศึกษำกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมศำสนำและวัฒนธรรม  จ านวน  จ านวน  44      อัตรา  อัตรา    
--    พนักงำนพนักงำนส่วนต ำบลส่วนต ำบล  จ านวน  จ านวน  33    อัตรา  คืออัตรา  คือ      

        11..  นายประกอบ  หุ่นทอง นายประกอบ  หุ่นทอง     นักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการ  
22..  นางสมควร        พันธ์มานางสมควร        พันธ์มา    ครูครู    

      33..  นางสาวดุจฤดี  นางสาวดุจฤดี        จารัตน์จารัตน์    ครูครู    
--    พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ านวน  จ านวน  11    อัตรา คืออัตรา คือ  

  ๑๑..    นางพิมลวรรณ  นางพิมลวรรณ  กล้าจงยิ่งกล้าจงยิ่ง    ผู้ผู้ดูแลเด็กดูแลเด็ก        
3.3.22    รำยได้รำยได้ของขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง(ย้อนหลัง  (ย้อนหลัง  ๓  ๓  ปี)ปี)    

                    รำยกำรรำยกำร  รำยได้รำยได้  ((บำทบำท))  
                      ๒๕๒๕6611                          22556622                          22556633  

รายได้จากภาษีรายได้จากภาษีอากรอากร                1188,,003355,,003399..2299  1188,,662233,,338811..8888        1166,,999988,,993355..2233  
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร      225511,,778822..7766            226600,,551111..8899                332255,,446611..6666  
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนทั่วไป                1199,,886677,,115566..0000    2222,,114400,,774488..0000        2233,,002277,,442255..0000  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ//  
ระบุวัตถุประสงค์ระบุวัตถุประสงค์  

      888833,,991122..0000      55,,554433,,005522..4466                110077,,882255..0000  

                  รวมรวม          3399,,003377,,889900..0055                  4466,,556677,,669944..2233                      4400,,445599,,664466..8899  
//ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2......  
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รายงานแสดงผลการปฎิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
  

ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 2   
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

  

กิจกรรม/โครงกำรกิจกรรม/โครงกำร    ((แยกแยกตำมแผนงำนตำมแผนงำน)) 

๑๑..  กิจกรรม/โครงกากิจกรรม/โครงการรตามตาม    แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไปบริหารงานทั่วไป            (หน้า(หน้า  99))  

๒๒..  กิจกรรม/โครงการกิจกรรม/โครงการตามตาม    แผนงานการรักษาความสงบแผนงานการรักษาความสงบภายในภายใน        (หน้า (หน้า 2211))  

๓๓..  กิจกรรม/โครงการกิจกรรม/โครงการตามตาม    แผนงานแผนงานการศึกษาการศึกษา            (หน้า(หน้า  2233))  

๔๔..  กิจกรรม/กิจกรรม/โครงการโครงการตามตาม    แผนงานสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุข          (หน้า(หน้า  2424))  

๕๕..  กิจกรรม/โครงกากิจกรรม/โครงการรตามตาม    แผนงานแผนงานสังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์          (หน้า (หน้า 2626))  

๖๖..  กิจกรรม/โครงกากิจกรรม/โครงการรตาตามม    แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน          (หน้า (หน้า 2727))  

๗๗..  กิจกรรม/โครงการกิจกรรม/โครงการตามตาม    แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      (หน้า (หน้า 5511))  

๘๘..  กิกิจกจกรรม/โครงการรรม/โครงการตามตาม    แผนงานการศาสนา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรวัฒนธรรม และนันทนาการม และนันทนาการ    (หน้า(หน้า  5959))  

๙๙..  กิจกรรม/โครงการกิจกรรม/โครงการตามตาม    แผนงานงบกลางแผนงานงบกลาง            (หน้า (หน้า 6464))  
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รายงานแสดงผลการปฎิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
  

๑.  ๑.  แผนงำนแผนงำนบริหำรทั่วไปบริหำรทั่วไป  
    

11))  โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ท าการ อบต.ปราสาททอง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ท าการ อบต.ปราสาททอง งบประมาณ  งบประมาณ  119977,,000000    บาทบาท  
22))  ร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราชวันปิยะมหาราช        (ไม่ได้ใช้งบประมาณ(ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการราชการแต่แต่อย่างใด)อย่างใด)  
33))  ร่วมกิจกรรมพิธีบ าเพ็ญและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จร่วมกิจกรรมพิธีบ าเพ็ญและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนพระบรมชน

กาธิเกาธิเบบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตรศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร  (ร.9)(ร.9)  (ไม่ได้ใช้งบประมาณ(ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการราชการแต่อย่างใด)แต่อย่างใด)  
44))  ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ        (ไม่ได้ใช้งบประมาณ(ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการราชการแต่อย่างใด)แต่อย่างใด)  
55))  ร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมโครงการโครงการอ าอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่เภอยิ้มเคลื่อนที่   วัดฉันเพล วัดฉันเพล   (ไม่ได้ใช้งบประมาณ(ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการราชการแต่อย่างใด)แต่อย่างใด)  
66))  ร่วมกิจกรรมโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดสามโค ร่วมกิจกรรมโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดสามโค   (ไม่ได้ใช้งบประมาณ(ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการราชการแต่อย่างใด)แต่อย่างใด)  
77))  ร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสา ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์   (ไม่ได้ใช้งบประมาณ(ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการราชการแต่อย่างใด)แต่อย่างใด)  
88))  ร่วมกิจกรรมจิตอาร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาท าดีด้วยหัวใจท าดีด้วยหัวใจ      (ไม่ได้ใช้งบประมาณ(ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการราชการแต่อย่างใด)แต่อย่างใด)  
99))  กิจกรรมวันธงชาติไทย กิจกรรมวันธงชาติไทย           (ไม่ได้ใช้งบประมาณ(ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการราชการแต่อย่างใด)แต่อย่างใด)  
1100))  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ ระดับภาค  ณ บ้านหนองโพธิ์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ ระดับภาค  ณ บ้านหนองโพธิ์   

(ไม่ได้ใช้งบประมาณ(ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการราชการแต่อย่างใด)แต่อย่างใด)  
1111))  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ณ บ้านหนองโพธิ์ งการชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ณ บ้านหนองโพธิ์   

(ไม่ได้ใช้งบประมาณ(ไม่ได้ใช้งบประมาณราชการราชการแต่อย่างใด)แต่อย่างใด)  
  
  

              รวมรวมงบประมำณงบประมำณทั้งสิ้นทั้งสิ้น            197197,,000000                    บำทบำท  
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  โครงการ โครงการ                         ก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีท าการ อบต.ปราสาททองรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีท าการ อบต.ปราสาททอง     

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง      

    งบประมาณงบประมาณ        191977,,000000    บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563 ––  20 กรกฎาคม 2563  20 กรกฎาคม 2563   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
 
 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 10 แผนงาน 1/1 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 11 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 12 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 13 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 14 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 15 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 16 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 17 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 18 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 19 



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 20 



 

รายงานแสดงผลการปฎิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
  

๒.๒.    แผนงานการรักษาความสงบแผนงานการรักษาความสงบภายในภายใน  

11) โครงการความปลอดภัยทางถนน) โครงการความปลอดภัยทางถนน  (ตั้งด่านจุด(ตั้งด่านจุดตรวจเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์)ตรวจเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์)  
                  งบประมาณ  งบประมาณ    2525,,000000    บาทบาท  

                                      

รวมรวมงบประมาณงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น      2255,,000000          บาทบาท  
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รายงานแสดงผลการปฎิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
  

๓๓..    แผนงานการศึกษาแผนงานการศึกษา    

11))  อุดหนุนโครงกอุดหนุนโครงการารการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้แก่ให้แก่
โรงเรียนบ้านแสรออโรงเรียนบ้านแสรออ            งบประมาณ     งบประมาณ     3300,,000000  บาทบาท  

22))  อุดหนุนโครงการอุดหนุนโครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านฉันเพลให้แก่โรงเรียนบ้านฉันเพล
                งบประมาณ     งบประมาณ     3030,,000000  บาทบาท  

33))  อุดหนุนโครงการอุดหนุนโครงการส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ห่างไกลยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนบ้านพะเนาห่างไกลยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนบ้านพะเนา      งบประมาณ     งบประมาณ     3030,,000000  บาทบาท  

44))  อุดหนุนโครงการอุดหนุนโครงการฝึกทักษะฝึกทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้แก่ให้แก่โรงเรียนบ้านบุญโลกโรงเรียนบ้านบุญโลก
                งบประมาณ     งบประมาณ     3030,,000000  บาทบาท  

55))  อุดหนุนโครงการอุดหนุนโครงการอนุรัอนุรั กษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินน้อย กันตรึมสามโคกษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินน้อย กันตรึมสามโค     ให้ให้ แก่โรงเรียนแก่โรงเรียน                          
บ้านบ้านสามโคสามโค              งบประมาณ     งบประมาณ     3030,,000000  บาทบาท  

66))  อุดหนุนอุดหนุนค่าค่าอาหอาหารกลางวันารกลางวันส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
พ้ืนที่ต าบลปราสาททอง พ้ืนที่ต าบลปราสาททอง           งงบประมาณ  บประมาณ  22,,141141,,000000  บาทบาท  

77))  อาหารเสอาหารเสริม (นม) ริม (นม)                       งบประมาณงบประมาณ  11,,165165 ,,553311..1155  บบาทาท  
88))  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในในการบริหารสถานศึกษาการบริหารสถานศึกษา    งบประมาณ งบประมาณ 654654,,003300  บบาทาท  
  

รวมงบประมาณรวมงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น        44 ,,110110,,561.15561.15              บาทบาท  
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รายงานแสดงผลการปฎิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
  

๔๔.  แผนงานสาธารณสุข.  แผนงานสาธารณสุข  

  งานบริงานบริการสาธารณสุข  และสาธารณสุขอ่ืนการสาธารณสุข  และสาธารณสุขอ่ืนๆๆ  

11))  โครงการป้องกันและควบคุมโโครงการป้องกันและควบคุมโรครค        งบประมาณ  13งบประมาณ  13 ,,000000  บาทบาท  

22))  อุดหนุนอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 13 หมู่บ้านด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน  ))  งบประมาณงบประมาณ  262600,,000000      บาทบาท  

33))  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        งบประมาณ    งบประมาณ    3535,,550000  บาทบาท  

44))  จัดซื้อเครื่จัดซื้อเครื่องพ่นชนิดฝอยละออง(องพ่นชนิดฝอยละออง(UULLVV))        งบประมาณ    งบประมาณ    7272,,000000  บาทบาท  

55))  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  งบประมาณ    งบประมาณ    3300,,000000  บาทบาท  

  
รวมรวมงบประมาณงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น      410410,,500500            บาทบาท  
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รายงานแสดงผลการปฎิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
  

55..  แผนงานแผนงานสังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์   

  1) สงเคราะห์ครอบครัวที่มีฐานะยากจน/ผู้ด้อย1) สงเคราะห์ครอบครัวที่มีฐานะยากจน/ผู้ด้อยโอกาสโอกาส    งบประมาณ    งบประมาณ    4488,,002266  บาทบาท
    

  
                                  รวมรวมงบประมาณงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น        4848,,026026            บาทบาท  
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รายงานแสดงผลการปฎิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
  

66..  แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน  

  11))  ก่อก่อสร้างถนน คสลสร้างถนน คสล ..              งบประมาณงบประมาณ    11,,866866,,500 500 บบาทาท  

2) ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก2) ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก        งบประมาณ งบประมาณ       396396,,000000  บาทบาท  

  33))  เสริมสร้างเสริมสร้างถถนนดินนนดิน            งบประมาณงบประมาณ        245245,,000 000 บาทบาท  

4) ขยายเขตระบบจ่ายน ้า4) ขยายเขตระบบจ่ายน ้า          งบประมาณ งบประมาณ         4949 ,,000000    บาทบาท  

  55))  วางท่อระบายน ้าวางท่อระบายน ้า                            งบประมาณงบประมาณ      665555,,000000    บาทบาท  

6) 6) ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั งระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์      งบประมาณ    งบประมาณ    162162,,000000  บาทบาท  

  66))  ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    งบประมาณงบประมาณ        670670,,056  056  บาทบาท  

77))  อุดหนุนให้กับส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรินทร์ ในการด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะอุดหนุนให้กับส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรินทร์ ในการด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ,,  
บ้ารุงหรือรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆบ้ารุงหรือรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ    งบปรงบประมาณะมาณ  181181,,025.93 025.93   บบาทาท  

88) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          งบประมาณงบประมาณ      2288,,445566    บาทบาท  
  
  
  

              รวมรวมงบประมาณงบประมาณทั้ทั้งสิ้นงสิ้น        44 ,,253253,,037.93037.93        บาทบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



 
  โครงการ โครงการ     ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มสระกลาง บ้านสามโค หมู่ที่ ตเสริมเหล็ก คุ้มสระกลาง บ้านสามโค หมู่ที่ 66  
      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            สายทางจากบ้านนางไพรี ซ่อมแก้ว ถึง บ้านนางศรัญญา บรรลือทรัพย์สายทางจากบ้านนางไพรี ซ่อมแก้ว ถึง บ้านนางศรัญญา บรรลือทรัพย์   

          บ้านสามโค หมู่ที่ บ้านสามโค หมู่ที่ 66      

      งบประมาณงบประมาณ        1111๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ   21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 ––  19 มิถุนายน 2563  19 มิถุนายน 2563   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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  โครงการ โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิชัย ยืนยาว ถึง สามแยกตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิชัย ยืนยาว ถึง สามแยก
          สายทางฉันเพล สายทางฉันเพล ––  แสรออ บ้านระไซร์ หมู่ที่ แสรออ บ้านระไซร์ หมู่ที่ ๑๐๑๐  
    สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง          จากที่ดินนางทัด ขาวงาม ถึง ที่ดินนางส ารวย ด าเนินงาม จากที่ดินนางทัด ขาวงาม ถึง ที่ดินนางส ารวย ด าเนินงาม   

      งบประมาณงบประมาณ        ๒๔๘,๕๐๐ ๒๔๘,๕๐๐ บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ   20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 ––  18 มิถุนายน 256318 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกสระหนองโพธิ์                             ตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกสระหนองโพธิ์                             

บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓๑๓    
    สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง    บริเวณสี่แยกสระหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ บริเวณสี่แยกสระหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓๑๓  

      งบประมาณงบประมาณ        115588,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ   2211  เมษายน 2563 เมษายน 2563 ––  19 มิถุนายน 256319 มิถุนายน 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายประสิทธิ์ ถึง ป่าสาธารณะ ตเสริมเหล็ก บ้านนายประสิทธิ์ ถึง ป่าสาธารณะ   
          บ้านระงอล ที่ บ้านระงอล ที่ ๔๔    

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            ที่ดินนางสาวรัญญา พ่อค้า ถึง ถนนลาดยางบ้านทนงรัตน์ ที่ดินนางสาวรัญญา พ่อค้า ถึง ถนนลาดยางบ้านทนงรัตน์       

    งบประมาณงบประมาณ        117799,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 ––  18 มถิุนายน 256318 มถิุนายน 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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    โครงการ โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายส าเร็จ  พอกพูน ถึง ที่นาตเสริมเหล็ก บ้านนายส าเร็จ  พอกพูน ถึง ที่นา  
          นางกิม จารัตน์ หมู่ที่ นางกิม จารัตน์ หมู่ที่ ๑๑  
      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            บ้านนายส าเร็จ  พอกพูน ถึง ที่นานางกิม จารัตน์ หมู่ที่ บ้านนายส าเร็จ  พอกพูน ถึง ที่นานางกิม จารัตน์ หมู่ที่ ๑๑  

      งบประมาณงบประมาณ        6666,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ   21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 ––  19 มิถุนายน 256319 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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    โครงการ โครงการ                       ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑๑๑  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            สายทางข้างหนองน ้า บ้านตาสอน หมู่ที่ สายทางข้างหนองน ้า บ้านตาสอน หมู่ที่ ๑๑๑๑  

    งบประมาณงบประมาณ        110066,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  2200  เมษายน 2563 เมษายน 2563 ––  18 มถิุนายน 256318 มถิุนายน 2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด้าเนินการ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ภาพด้าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฉันเพล หมู่ที่ ตเสริมเหล็ก บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๑๑  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            จากที่ดินนางจ้าเนียร จารัตน์ ถึง ฝายน ้าล้นจากที่ดินนางจ้าเนียร จารัตน์ ถึง ฝายน ้าล้น  

    งบประมาณงบประมาณ        118822,,000000    บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 ––  19 มถิุนายน 256319 มถิุนายน 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด้าเนินการ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
     

(ภาพด้าเนินการแล้วเสร็จ) 
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    โครงการ โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒๑๒  

    สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            จากที่นานายจากที่นานายช านาญ มูลศาสตร์ ถึง ที่นานายเรืช านาญ มูลศาสตร์ ถึง ที่นานายเรือย เหลี่ยมดี อย เหลี่ยมดี   

    งบประมาณงบประมาณ        220044,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  1144    เมษายน 2563 เมษายน 2563 ––  12 มิถุนายน 256312 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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  โครงการ โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาปุด หมู่ที่ ตเสริมเหล็ก บ้านตาปุด หมู่ที่ ๗๗  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            จากบ้านนางส าอาง จากบ้านนางส าอาง   สมฑลจิตร ถึง ที่ดินนางเสมือน ยืนยาว สมฑลจิตร ถึง ที่ดินนางเสมือน ยืนยาว   

    งบประมาณงบประมาณ        224499,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  2121  เมษายน 2563 เมษายน 2563 ––  1199  มถิุนายน 2563  มถิุนายน 2563   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฉันเพล หมู่ที่ ตเสริมเหล็ก บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒๒  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            สายทางจากสามแยกบ้านนางวิภาดี  ยืนยาว ถึง บ้านนางมณฑา จารัตน์ สายทางจากสามแยกบ้านนางวิภาดี  ยืนยาว ถึง บ้านนางมณฑา จารัตน์   

    งบประมาณงบประมาณ        7766,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  20 เมษายน  2563 20 เมษายน  2563 ––  18 มิถุนายน 256318 มิถุนายน 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแสรออ หมู่ที่ ตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแสรออ หมู่ที่ ๘๘  

    สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            สายทางบ้านนายภิพักตร์ สมัครสมาน ถึงทางหลวงชนบทสายทางบ้านนายภิพักตร์ สมัครสมาน ถึงทางหลวงชนบท  

    งบประมาณงบประมาณ        228800,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 ––  18 มถิุนายน 256318 มถิุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ                         ซ่อมแซมถนนซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก โดยลงหินคลุก สายทางจากที่นานางสมศักดิ์ ยืนยาว ถึง               สายทางจากที่นานางสมศักดิ์ ยืนยาว ถึง               
ที่นานายส าเภา มูลศาสตร์ ที่นานายส าเภา มูลศาสตร์ บ้านใหม่ หมู่ที่ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๙๙  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            สายทางจากที่นานางสมศักดิ์ ยืนยาว ถึง ที่นานายส าเภา มูลศาสตร์ สายทางจากที่นานางสมศักดิ์ ยืนยาว ถึง ที่นานายส าเภา มูลศาสตร์     

    งบประมาณงบประมาณ        ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 ––  24 เมษายน 256324 เมษายน 2563   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ                         ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายทางจากที่นานายเนตร สมัครสมาน (ริมซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก สายทางจากที่นานายเนตร สมัครสมาน (ริม
คลอง) ถึง ที่นานางทวีศรี ทองหล่อคลอง) ถึง ที่นานางทวีศรี ทองหล่อ  บ้านใหม่ หมู่ที่ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๙ ๙   

สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            สายทางจากที่นานายเนตร สมัครสมาน (ริมคลอง) ถึง ที่นานางทวีศรี สายทางจากที่นานายเนตร สมัครสมาน (ริมคลอง) ถึง ที่นานางทวีศรี 
ทองหล่อทองหล่อ  บ้านใหม่ หมู่ที่ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๙ ๙   

    งบประมาณงบประมาณ        115588,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 ––  24 เมษายน 256324 เมษายน 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ                         ซ่อมแซมถนนซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก โดยลงหินคลุก สายทางท่ีนานางสมจิต ถึง ที่นานางจ านงค์  สายทางท่ีนานางสมจิต ถึง ที่นานางจ านงค์  
วัชรารัตน์ วัชรารัตน์ บ้านฉันเพล หมู่ที่ บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒๒  

    สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            สายทางท่ีนานางสมจิต ถึง ที่นานางจ านงสายทางท่ีนานางสมจิต ถึง ที่นานางจ านงค์ ค์   วัชรารัตน์ วัชรารัตน์   

    งบประมาณงบประมาณ        ๑๐๓,๐๐๐๑๐๓,๐๐๐  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 ––  24 24 เมษายน 2563เมษายน 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ   เสริมสร้างถนนดิน สายทางจากท่ีดินนายสาธิต บูรณ์เจริญ ถึงที่นานางมณี วรรักษ์ เสริมสร้างถนนดิน สายทางจากท่ีดินนายสาธิต บูรณ์เจริญ ถึงที่นานางมณี วรรักษ์   

บ้านสามโค หมู่ที่ บ้านสามโค หมู่ที่ 66  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            สายทางจากที่ดินนายสาธิต บูรณ์เจริญ ถึงที่นานางมณี วรรักษ์สายทางจากที่ดินนายสาธิต บูรณ์เจริญ ถึงที่นานางมณี วรรักษ์  

      งบประมาณงบประมาณ        120120,๐๐๐ ,๐๐๐ บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  2255    มีนาคม 2563 มีนาคม 2563 ––  23 เมษายน 256323 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ   เสริมสร้างถนนดินที่นานางมณี เสริมสร้างถนนดินที่นานางมณี   วรรักษ์ วรรักษ์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             

หน้าวัดสามโคหน้าวัดสามโค  บ้านสามโค หมู่ที่ 6บ้านสามโค หมู่ที่ 6  

สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            ที่ที่นานางมณี วรรักษ์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนานางมณี วรรักษ์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    หน้าวัดสามโค หน้าวัดสามโค                                   
บ้านสามโค หมู่ที่ 6บ้านสามโค หมู่ที่ 6    

      งบประมาณงบประมาณ        8811,๐๐๐ ,๐๐๐ บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  2277    มีนาคม  2563 มีนาคม  2563 ––  25 เมษายน 256325 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภาพก่อนด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   

(ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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แผนงาน 6/4 

    โครงการโครงการ                          ขยายเขตระบบจ่ายน ้า บ้านฉันเพล หมู่ที่ ขยายเขตระบบจ่ายน ้า บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ๒   

    สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            บ้านฉันเพล หมู่ที่ บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒๒  

    งบประมาณงบประมาณ        ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 ––  20 พฤษภาคม 256320 พฤษภาคม 2563  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพก่อนด้าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
(ภาพด้าเนินการแล้วเสร็จ) 
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แผนงาน 6/4 

    โครงการโครงการ                          ขยายเขตระบบจ่ายน ้า บ้านสามโคขยายเขตระบบจ่ายน ้า บ้านสามโค  หมู่ที่หมู่ที่   66    

    สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            บ้านบ้านสามโคสามโค  หมู่ที่ หมู่ที่ 66  

    งบประมาณงบประมาณ        3232,๐๐๐ ,๐๐๐ บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  28 สิงหาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 ––  26 กันยายน 256326 กันยายน 2563  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพก่อนด้าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
(ภาพด้าเนินการแล้วเสร็จ) 
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แผนงาน 6/5 

  โครงการ โครงการ                           วางท่อวางท่อระบายน ้าระบายน ้า  บ้านพะเนาบ้านพะเนา  หมู่ที่ 3หมู่ที่ 3  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            จากบ้านนายด้ารงค์ จารัตน์ ถึง สามแยกบ้านนายค้าแหง จากบ้านนายด้ารงค์ จารัตน์ ถึง สามแยกบ้านนายค้าแหง ปรากฏรัตน์ ปรากฏรัตน์   
          บ้านพะเนา หมู่ที่ บ้านพะเนา หมู่ที่ ๓๓  

    งบประมาณงบประมาณ              ๓๔๕๓๔๕,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  21 เมษายน  2563 21 เมษายน  2563 ––  19 มิถุนายน 256319 มิถุนายน 2563  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพก่อนด้าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
                (ภาพด้าเนินการแล้วเสร็จ) 
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แผนงาน 6/5 

  โครงการ โครงการ                           วางท่อวางท่อระบายน ้าระบายน ้า  บ้านบ้านหนองไทรหนองไทร  หมู่ที่ หมู่ที่ 55  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            ที่นานางพรพิมล  พ่อค้า เชื่อมหนองกันลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทรที่นานางพรพิมล  พ่อค้า เชื่อมหนองกันลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร   

    งบประมาณงบประมาณ              1010,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 ––  20 กรกฎาคม 256320 กรกฎาคม 2563  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพก่อนด้าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
                (ภาพด้าเนินการแล้วเสร็จ) 
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แผนงาน 6/5 

  โครงการ โครงการ                           วางท่อวางท่อระบายน ้าระบายน ้า  บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1  

    งบประมาณงบประมาณ              1010,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  28 สิงหาคม  2563 28 สิงหาคม  2563 ––  26 ตุลาคม  256326 ตุลาคม  2563  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพก่อนด้าเนินการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
                (ภาพด้าเนินการแล้วเสร็จ) 
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แผนงาน 6/5 

  โครงการ โครงการ                           วางท่อระบายน ้าวางท่อระบายน ้าพร้อมขยายผิวจราจร พร้อมขยายผิวจราจร บ้านตาสอนบ้านตาสอน  หมู่ที่ หมู่ที่ ๑๑๑๑  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            สายทางสายทางจากสี่แยกศิริสุขฟาร์ม จากสี่แยกศิริสุขฟาร์ม ––  สามแยกท่ีดินนางเสาวลี พันธ์สามแยกท่ีดินนางเสาวลี พันธ์ศรีศรี  

    งบประมาณงบประมาณ              ๒๔๗๒๔๗,,000000  บาทบาท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  14 เมษายน  2563 14 เมษายน  2563 ––  12 มิถุนายน 256312 มิถุนายน 2563  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพก่อนด้าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
                (ภาพด้าเนินการแล้วเสร็จ) 
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โครงการ โครงการ                         ติดตั้งระบบสูบน้้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ บ้ำนหนองโพธิ์ หมู่ที่ ติดตั้งระบบสูบน้้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ บ้ำนหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓๑๓  

      สถานที่ก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง            บ้ำนหนองโพธิ์ หมู่ที่ บ้ำนหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓๑๓  

    งบประมาณงบประมาณ        ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ บำทบำท  

ระยะเวลาด าเนินการระยะเวลาด าเนินการ  19 พฤษภำคม 2563 19 พฤษภำคม 2563 ––  17 กรกฎำคม 256317 กรกฎำคม 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ภำพก่อนด้ำเนินกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    

(ภำพด้ำเนินกำรแล้วเสร็จ) 
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77..  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

11))  โครงการ อบต.พบประชาชนโครงการ อบต.พบประชาชน          งบประมาณงบประมาณ    3636,,4400 00 บาบาทท  
22))  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ        งบประมาณงบประมาณ    5050,,000000    บาทบาท  
33))  โครงการโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น    งบประมาณงบประมาณ  198198 ,,336600  บาทบาท  
44))  โโครงการลานวัฒนธรรมจากปราชญ์ชาวบ้านสู่เยาวชน ครงการลานวัฒนธรรมจากปราชญ์ชาวบ้านสู่เยาวชน     งบประมาณงบประมาณ  103103 ,,994400  บาทบาท  
55))  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนต าบลปราสาททองพนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนต าบลปราสาททอง  งบประมาณงบประมาณ        2020,,000000  บาทบาท  
66))  โครงการโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการน  าด้วยฝึกอบรมการบริหารจัดการน  าด้วยระบบธนาคารน  าใต้ดินระบบธนาคารน  าใต้ดิน  งบประมาณงบประมาณ    119955,,985985  บาทบาท  
77))  โครงการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน    งบประมาณงบประมาณ        2929,,975975  บาทบาท  
88))  อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณงบประมาณ  2200,,000000  บาทบาท  

  
  

              รวมรวมงบประมาณงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น      665544,,666600        บาทบาท  
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88..    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
    

11))  โครงการโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา                        งบประมาณ   งบประมาณ   2200,,000000    บาทบาท  

22))  อุดหนุนโครงการเทศกาลนุ่งผ้าไหม อุดหนุนโครงการเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือมใส่ปะเกือม  เรือมกันตรึมเรือมกันตรึม  ให้แก่ให้แก่อ าเภออ าเภอเขวาเขวาสินรินทร์สินรินทร์    
งบประมาณ  งบประมาณ  180180,,000000    บาทบาท  

33))  อุดหนุนโครงการประเอุดหนุนโครงการประเพณีแซนโฏนตาและแห่กระพณีแซนโฏนตาและแห่กระเฌอเฌอโฏนตาโฏนตา  บูชาบรรพบุรุษ ให้แก่วัดฉันเพล บูชาบรรพบุรุษ ให้แก่วัดฉันเพล   
งบประมาณ  งบประมาณ  2020,,000000    บาทบาท  

44))  โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น         งบประมาณงบประมาณ    100100,,000000    บาทบาท  

     55))      ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอ าเภอส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอ าเภอ ,,ระดับจังหวัดระดับจังหวัด  งบประมาณงบประมาณ        4848,,880880    บาทบาท  

     

รวรวมงบประมาณมงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น      368368,,880880      บบาทาท  
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99..    แผนงานแผนงานงบกลางงบกลาง    

11))  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                        งบประมาณ งบประมาณ   99 ,,374374,,000000    บบาทาท  

22))  เบี้ยยังชีพผู้พิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ                        งบประมาณงบประมาณ    33,,223311,,220000    บาทบาท  

33))  เบี้ยยังชีพผู้เบี้ยยังชีพผู้ป่วยป่วยเอดส์เอดส์                        งบประมาณ   งบประมาณ           4242,,000000  บาทบาท  

44))  เงินสมทบกองทุเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุนหลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.)ขภาพต าบล (สปสช.)                งบประมาณ    งบประมาณ          9191,,836836    บาทบาท  

55))  เงินส ารองจ่ายเงินส ารองจ่าย                        งบประมาณ  งบประมาณ          8811,,661155  บาทบาท  

  

รวมรวมงบประมาณงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น        1212,,820820,,651651          บาทบาท  
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การด าเนินการการด าเนินการป้องกนัป้องกนัการแพร่ระบาดการแพร่ระบาด  
ของของ  

โรคติดเชื้อไวรสัโโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 คโรนา 2019   
((CCoovviidd--1199))   
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ส่วนที่ 3ส่วนที่ 3  

รายงานงบการเงินรายงานงบการเงิน  
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ของนายกองค์การบริหารส่วนปราสาททอง 

ตามความในมาตรา  ๕๘/๕ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. ๒๕6๒  บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อ      
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ -
บริหารส่วนต าบล  ซึ่งข้าพเจ้า นายค ารณ  พูนชัย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้แถลงนโยบายต่อ            
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  สมัยสามัญ       
สมัยที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน 2556   

และตามความในมาตรา  ๕๘/๕  วรรค ๕ และวรรค 6  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. ๒๕6๒  บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี              
และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้าพเจ้า นายค ารณ  พูนชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ขอรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดด้ าเนินการไปแล้ว ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 รายละเอียดดังนี้ 

๑. นโยบายเร่งด่วน  เรื่องด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมทุกเส้นให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี           
มีมาตรฐาน ได้ด าเนินการ  

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 11 โครงการ  เป็นเงิน  1,866,500  บาท 
2) เสริมสร้างถนนดิน   จ านวน  3  โครงการ เป็นเงิน    245,000  บาท 
3) วางท่อระบายน้ า   จ านวน  4  โครงการ เป็นเงิน     655,000  บาท 
4) ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก  จ านวน  3  โครงการ เป็นเงิน    396,000  บาท 
5) ขยายเขตระบบจ่ายน้ า   จ านวน  2  โครงการ เป็นเงิน      49,000  บาท 
6) ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน  1  โครงการ เป็นเงิน    162,000  บาท 
6) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   เป็นเงิน     670,056 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   4,043,556    บาท 
๒.  นโยบายการบริหารจัดการองค์การและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่องค์กรทันสมัยโปร่งใส ใส่ใจ
ชุมชน  ได้ด าเนินการ 
 ๑) พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง อบต.ปราสาททอง เข้ารับการฝึกอบรม   
 ๒) จัดให้มีการประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3) โครงการ อบต.พบประชาชน     เป็นเงิน   36,400  บาท  
4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเงิน   29,975  บาท 

 5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนต าบลปราสาททอง    เป็นเงิน   20,000 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  86,375     บาท 
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๓. นโยบายการจัดการด้านการศึกษาและกีฬา   ได้ด าเนินการ  

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ด้านกีฬาและนันทนาการ   
1) การจัดส่งทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 48,880 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,880 
ด้านการศึกษา 
1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่

ต าบลปราสาททอง 
2,141,000 

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 654,030 
3) อาหารเสริม (นม)  1,165,531.15 
4) อุดหนุนโครงการการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้แก่โรงเรียนบ้านแสรออ 
30,000 

5) อุดหนุนโครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาในบ่อดินเพ่ืออาหาร
กลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านฉันเพล 

30,000 

6) อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่โรงเรียนบ้านพะเนา 

30,000 

7) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินน้อย กันตรึมสามโค ให้แก่โรงเรียน
บ้านสามโค 

30,000 

8) อุดหนุนโครงการฝึกทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนบ้าน
บุญโลก 

30,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,110,561.15 

 

 

 

 

4.  นโยบายด้านศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม  ได้ด าเนินการ 
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1) อุดหนุนโครงการเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ให้แก่ อ.เขวาสินรินทร์   180,000 
2) โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 20,000 
3) อุดหนุนโครงการประเพณีแซนโฎนตาและแห่กระเฌอโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ 20,000 
4) โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 100,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 
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5. นโยบายการจัดการด้านสาธารณสุข  สุขภาพพลานามัยและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการ   

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
ด้านสาธารณสุข 
1) อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ๑๓ หมู่บ้าน 
260,000 

2) อุดหนุน โครงการรัฐพิธีและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 20,000 
3) โครงการป้องกันและควบคุมโรค 13,000 
4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.) 91,836 
5) จัดซื้อเครื่องพ่นชนิดฝอยละออง (ULV) 72,000 
6) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  35,500 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

492,336 

 

6. นโยบายด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์  และการส่งเสริมอาชีพ  ได้ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1) โครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,340,000 

 

7. นโยบายสนับสนุนด้านสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้สูงอายุ ได้ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,374,000 
2) เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,231,200 
3) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 
4) โครงการลานวัฒนธรรมจากปราชญ์ชาวบ้านสู่เยาวชน 103,940 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น แ 
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8.  นโยบายด้านอ่ืน ๆ 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1) ก่อสร้างรั้วที่ท าการ อบต.ปราสาททอง 197,000 
2) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 50,000 
3) อุดหนุนให้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ 181,025.93 
4) โครงการความปลอดภัยทางถนน (ตั้งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์) 25,000 
5) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 30,000 
6) โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 195,985 
7) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น   198,360 
8) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย)  จ านวนทั้งสิ้น 108 ราย 79,240 
9) สงเคราะห์ครอบครัวที่มีฐานะยากจน/ผู้ด้อยโอกาส(ช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้รับผลกระทบ

จากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคโควิด 19)  จ านวนทั้งสิ้น 79 ราย 
มอบถุงยังชีพ  

10) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(และงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 25,425 บาท) 

39,005 
(ใช้จ่ายเงินสะสม) 

11) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา 2019  (จัดหาวัสดุและอุปกรณ์
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและบริการประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังควบคุม
โรคฯ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ, แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์เจล ฯลฯ 

251,270 
(ใช้จ่ายเงินสะสม) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,246 ,885.93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 


