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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************************* 
              ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ่น พร้อมท้งัประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดงันั้นเพื่อการ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อบต.ปราสาททอง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการอบต.ปราสาททอง ดงัน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ปราสาททอง  
    "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภยั ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน " 
ข. พันธกิจ ของอบต.ปราสาททอง  
    1) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
    2) การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว  
    3) การพฒันาดา้นการเกษตร การพฒันาแหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง  
    4) การอนุรักษ์พลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
    5) การพฒันาทางสังคม และการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข  
    6) การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ปราสาททองไดก้ าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว ้6 ยุทธศาสตร์ ดงัน้ี 

    การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

 
    การส่งเสริมและพฒันาการศกึษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 
 
    การพฒันาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
 
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
    การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

 
    การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
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ง. การวางแผน 

    อบต.ปราสาททอง ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญตัิไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป  
    อบต.ปราสาททอง ได้ประกาศใช้แผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 166 2,595,500.00 166 11,344,100.00 166 133,059,556.00 167 199,403,600.00 204 196,450,037.00 

การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 83 4,951,300.00 83 5,324,490.00 83 8,252,560.00 90 8,475,500.00 101 16,427,750.00 

การพฒันาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 52 4,537,928.00 52 3,064,000.00 52 49,741,000.00 53 50,087,000.00 55 50,309,400.00 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 12 50,000.00 12 631,750.00 12 750,000.00 13 950,000.00 14 1,030,000.00 

การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 70 12,455,400.00 70 13,281,080.00 70 14,879,680.00 70 15,010,280.00 110 15,337,280.00 

การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน  

23 1,369,000.00 23 1,890,000.00 23 2,140,000.00 23 2,286,450.00 26 2,420,190.00 

รวม 406 25,959,128.00 406 35,535,420.00 406 208,822,796.00 416 276,212,830.00 510 281,974,657.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.ปราสาททอง ได้ประกาศใช้ขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในขอ้บญัญตัิงบประมาณ จ านวน 119 โครงการ งบประมาณ 25,988,206 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 25 4,957,526.00 

การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 17 4,028,550.00 

การพฒันาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 6 597,600.00 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2 100,000.00 

การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 48 14,687,780.00 

การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  21 1,616,750.00 

รวม 119 25,988,206.00 
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รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญัติงบประมาณ อบต.ปราสาททอง มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

จดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น  10,000.00 ส านัก/กองคลงั 

1)เพื่อมีแผนท่ีแม่บทท่ีมีรายละเอียดจากขอ้มูลส านักงานท่ีดิน น ามาใช้กบั
โปรแกรม LTAX 3000 ได ้2) เพื่อน าแผนท่ีแม่บทลงขอ้มูลภาคสนาม
ได ้3) เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดจ้ากอบต. 4) เพื่อเป็นการรวบรวมขอ้มูลดา้นการ
คลงั 5) เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน 6) เพื่อให้การจดัเก็บภาษีมีระบบท่ี
แน่นอน  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง สามารถใช้ระบบโปรแกรม
ทะเบียนทรัพยสิ์น LTAX 3000 ได ้ 

2.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

การรับเสด็จ ส่งเสด็จ ฯ 30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อเป็นการเชิดชูสถาบนั และด าเนินกิจกรรมในการรับเสด็จ - ส่งเสด็จ ฯ 
พระมหากษตัริย ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ตามหลกัเกณฑค์่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบัการเตรียมการด าเนินการรับเสด็จ - ส่งเสด็จ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ  

ประชาชนไดแ้สดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั  

3.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

การจดัการเลือกตั้ง  0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อด าเนินการจดัการเลือกตั้งตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
ด าเนินการจดัการเลือกตั้งตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด และการ
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์การจดัการเลือกตั้งทุกระดบั  

4.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

200,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อรักษาความปลอดภยัสถานท่ีราชการ  ด าเนินการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตตามรูปแบบท่ีอบต. ก าหนด  

5.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ  100,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้ยานพาหนะส่วนกลางใช้การไดด้ีตามปกติ  ด าเนินการซ่อมแซมกรณีช ารุด  

6.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบอบต. 

200,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของหน่วยงานกรณีพบการช ารุดเสียหาย  การด าเนินการซ่อมแซมกรณีช ารุด  

7.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

โครงการความปลอดภยัทางถนน  50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนจากการจราจร  
จดักิจกรรมความปลอดภยัทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์  
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8.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภยัในชุมชน  20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีเกิดจากเหตุวาตภยั 2) เพื่อเพิ่มศกัยภาพความรู้ ความ
เขา้ใจในการป้องกนัเหตุและขั้นตอนการปฏิบตัิกรณีเกิดเหตุสาธารณภยั  

จ านวนผูเ้ขา้รับปีละ 80 คน 

9.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกนัยาเสพติด  10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อรณรงค์และป้องกนัยาเสพติดในพื้นท่ี เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึง
โทษของยาเสพติดและไม่เขา้ไปยุ่งกบัยาเสพติด  

จดักิจกรรมรณรงค์ในพื้นท่ีต าบลปราสาททอง  

10.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

โครงการอบต.พบประชาชน  50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงรุก แก่ประชาชนในพื้นท่ี และ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อรับบริการจากส่วนราชการต่างๆๆ 2) ให้
ความรู้และพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน และการขบัเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารทางราชการ และรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีให้ประชาชนทราบ 4) เพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นในการให้บริการสาธารณะ  

ด าเนินการออกหน่วยบริการ 13 หมู่บา้น  

11.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ส่งเสริมและสนับสนนุการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น สามารถจดัท า
แผนพฒันา่่หมู่บา้น ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและน าไปปฏิบติัในทุกระดับ
อย่างเป็นรูปธรรม 2) เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัไดเ้ห็น
ขอ้เด่น ขอ้ดี โอกาส และขอ้จ ากดัของชุมชน /หมู่บา้นในการพฒันาอย่างมี
เป้าหมาย มีช่องทางในการแกไ้ขปัญหาชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสมและสามารถ
ก าหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้ 

ด าเนินการจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการให้แก่คณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 
13 หมู่บา้นๆละ 10 คน โดยด าเนินการแบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 1 วนั  

12.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

จดังานวนัทอ้งถิ่นไทย  0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัวท่ีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศจดัตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม
ขึ้นเป็นสุขาภิบาล หัวเมืองนอก มณฑลกรุงเทพฯ  

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล สังกดัอบต. และอปท.
ในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์และประชาชนทุกภาคส่วน 

13.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครู พนักงานจา้ง และผูน้ าชุมชนต าบลปราสาท
ทอง  

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมไดม้ีความรู้ ความเขา้ใจ ความส าคญั ดา้นวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีบญัญตัิไวเ้ป็นขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ เห็น
ความส าคญัเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของหน่วยงานใหค้วามโปร่งใส  

ฝึกอบรมให้แก่คณะผูบ้ริหาร ส.อบต. ขา้ราชการ พนักงานครู พนักงานจา้ง 
และผูน้ าชุมชนต าบลปราสาททอง จ านวน 68 คน  

14.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ชุมชนเขม้แข็งปลอดยาเสพติด  30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเขม้แข็งในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีต าบลปราสาททอง  

ผูน้ าชุมชน 13 หมู่บา้น ร่วมกบัสถานีต ารวจภูธรตากูก  

15.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อจดังานเฉลิมพระเกียรติและเทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย์ เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ  

ประชาชนในพื้นท่ีไดร่้วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ และแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
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16.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ทอ้งถิ่น  

46,300.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทอ้งถิ่น ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
เพิ่มขึ้น  

บุคลากรทอ้งถิ่น สังกดัอบต.ปราสาททอง และผูน้ าชุมชน 

17.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ลานวฒันธรรมจากปราชญ์ชาวบา้นสู่เยาวชน  100,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีดีงามของทอ้งถิ่นมีลาน
กิจกรรมส าหรับถ่ายทอดวฒันธรรมทอ้งถิ่น จากปราชญ์ชาวบา้นสู่เยาวชนใน
พื้นท่ี  

จดักิจกรรมการส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิ่น อย่างน้อย 15 คร้ังต่อปี ให้แก่
เยาวชนต าบลปราสาททอง รับทราบ  

18.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ส ารองจ่าย(กรณีเร่งด่วน หรือ ฉุกเฉิน ท่ีมีเหตุสา
ธารณภยัเกิดขึ้น) 

644,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและไม่ไดต้ั้ง
งบประมาณเพื่อการนั้นๆ ไว ้เข่น กรณีวาตภยั /อุทกภยั/อคัคีภยั หรือในการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หน้าท่ี ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  

จ านวน 12 เดือน 

19.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภยัพิบตัิประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนหลกัสูตรท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด 
เพื่อเป็นผูช่้วยเจา้พนักงานในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในระดบัพื้นท่ี  

จดัฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

20.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและเทิดพระเกียรติ
สถาบนัพระมหากษรัตริยป์ระจ าปีงบประมาณ 
2564 ให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอเขวาสินริ
นทร์  

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงทรงเป็นท่ีมาแห่งเกียรติ
ศกัดิ์  เพราะทรงมีพระราชตระกูลสูง ย่อมท าให้เกิดความไวว้างใจและศรัทธา
ต่อพระองค์สมค ากล่าวท่ีว่า "พระราชาเป็นสง่าแห่งแว่นแควน้" และเพื่อร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริยแ์ต่ละพระองค์  

ประชาชนต าบลปราสาททอง ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธีและ
เทิดพระเกียรติสถาบนั พระมหากษตัริยท่ี์อ  าเภอเขวาสินรินทร์ จดัขึ้น  

21.  

การเสริมสร้างความมัน่คง 
ปลอดภยั พฒันาคน พฒันา
องค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  

6,450.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนหลกัสูตรท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ก าหนด
ให้แก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาท
หน้าท่ีอปพร.  

จดัฝึกอบรมทบทวนให้แก่สมาชิกอปพร. จ านวน 120 คน  

22.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

บ ารุงรักษา และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 406,126.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณีท่ีช ารุดเสียหายให้สามารถใช้การไดด้ี
ตามปกติ 

23.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต าบล 

60,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สามารถใช้การไดด้ีตามปกติ 
ส ารวจ ปรับปรุง แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้สามารถใช้การไดด้ี
ตามปกติ 

24.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
สุรินทร์ 

200,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เพิ่มก าลงัไฟฟ้าบ ารุง รักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะต่างๆ  

ด าเนินการในพื้นท่ีต าบลปราสาททอง  

25.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

จา้งออกแบบ ควบคุมงาน  830,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อจา้งเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพือ่ให้บริการ  ตามรูปแบบรายการท่ีอบต. ปราสาททอง ก าหนดตามความเหมาะสม 
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26.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้นนางญาติ 
จารัตน์ บา้นฉันเพล หมู่ท่ี1 

80,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายปลอดภยัเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 3เมตร ยาว 49 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า147 ตารางเมตร 

27.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นนายสุนทร 
บุญเสริม ถึงนางสุชาดา พนัธ์ศรี บา้นฉันเพล หมู่
ท่ี1 

130,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายปลอดภยัเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 234 ตร.ม. 

28.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากส่่ีเเยกบา้น
นายพยอม สุขตนัพิพฒัน์ ถึงบา้นนางต าเคียง พอก
พูน บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 2 

300,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายปลอดภยัเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกวา้ง 4เมตร ยาว132 เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 528 ตร.ม. 

29.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้น
หนองไทร-ฉันเพล บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 

200,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 5เมตร ยาว 72 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. 

30.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นนางสม
จิตร พอกพูน- บา้นนายประกอบ พนัธ์ศรี บา้นตา
ปุด หมู่ท่ี 7 

298,900.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 5เมตร ยาว 108 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. 

31.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปากกวา้ง บา้น
เเสรออ หมู่ท่ี 8 

74,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพืาอพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต.ขนาดกวา้ง 2.5เมตร ยาว55 เมตร หนา 0.15

เมตรหรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 137.50 เมตร 

32.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีดินนายสุธี 
สมคัรสมาน- หนองอนัล๊วง บา้นเเสรออ หมู่ท่ี 8 

225,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกวา้ง 4เมตร ยาว100 เมตร หนา 0.15

เมตรหรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

33.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นนาย
วิชยั ยืนยาว- ถนนบา้นฉันเพล-เเสรออ บา้นระ
ไซร์ หมู่ท่ี 10 

199,900.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต.ขนาดกวา้ง4เมตร ยาว89 เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 356 ตร.ม.. 

34.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตาสอน-เมรุวดั
ปราสาททอง บา้นตาสอน หมู่ท่ี 11 

300,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต.ขนาดกวา้ง5เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15

เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 540 เมตร.. 

35.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีนา นาย
ลิ่ม นพเกา้ - หนองปรีง บา้นโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี12 

199,900.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต.ขนาดกวา้ง4เมตร ยาว89 เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 356 ตร.ม.. 

36.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามเเย
กบา้นโพธ์ิน้อยถึงวดัหนองโพธ์ิ บา้นรหนองโพธ์ิ 
หมู่ท่ี 13 

258,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกวา้ง 3เมตร ยาว159 เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 477 ตร.ม. 
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37.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากท่ีดินนาง
สว่าง พอกพูน ถึง ท่ีดิน นางวนัดี ยืนยาว บา้นฉัน
เพล หมู๋ ท่ี 1 

19,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกวา้ง 3เมตร ยาว 50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 130 ลบ.ม. ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว
50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 10 

ลบ.ม. 

38.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบา้นนาย
เข็มทอง ปัญญาคิด เช่่ือมบา้นตาสอน บา้นโพธ์ิ
น้อย หมู่ท่ี 12 

83,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดถนนกวา้ง4 เมตร ยาว 170 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 

หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 3 เมตร 
ยาว170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
51 ลบ.ม. 

39.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ซ่อมเเซมถนนลงหินคลุก จากบา้นนายประสิทธ์ิ 
เจริญผล ถึงสุดเขตล าห้วยบา้นระงอล หมู่ท่ี 4 

271,500.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้มีความสะดวกสบาย 
ผิวจราจรหินคลุกผิวจราจรกวา้ง 3เมตร ยาว1070 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลกไม่น้อยกว่า 332.50 ลบ.ม. 

40.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

วางท่อระบายน ้า จากบา้นนายเสริมศกัดิ์  สวยรูป 
ถึงนายภูริพฒัน์ มุมทอง บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 

80,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเเกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชุน วางท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 40 เซนติเมตร ยาว 242 เมตร 

41.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

วางท่อระบายน ้า จากบา้นนายชอบ จารัตน์ ถึง 
บา้นนางเพลอืย กระเเสโสม บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 
5 

58,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อเเกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชุน วางท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 40 เซนติเมตร ยาว 164 เมตร 

42.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

วางท่อระบายน ้า ภายในหมู่บา้น คุม้ 3 ประชา
เป็นสุข บา้นสามโค หมู่ท่ี 6  

118,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชน วางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 40 เซนตเิมตร ยาว 313 เมตร  

43.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งระบบสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย์
เพื่อผลิตน ้าประปาหมู่บา้น บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3  

129,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อใช้ระบบสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นการผลิตน ้าประปาหมู่บา้น แกไ้ข
ปัญหาภยัแลง้  

่ิติดตั้งระบบสูบน ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์่ิ ติดตั้งแผงโซล่าเซล ขนาด 
250 วตัต์ จ านวน 8 แผ่น บริเวณประปาหมู่บา้น บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3 

จ านวน 1 ระบบ  

44.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุม้สระ
กลาง - สามโค บา้นสามโค หมู่ท่ี 6  

200,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกสบายปลอดภยัเพิ่มขึ้น  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยก่วา 360 ตารางเมตร  

45.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

วางท่อระบายน ้า (แยกถนนทางชนบทถึงส่ีแยก
กลางหมู่บา้น) บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3  

215,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในชุมชน  
วางท่อระบายน ้าชนิดผ่าซีก ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง Dai 0.60 เมตร ยาว 
330 เมตร  

46.  
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการร้ือถอนประปาบาดาล (แบบแชมเปญ) 
บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ
เขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 

22,200.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
เน่ืองจากระบบประปาหมู่บา้นเกิดการช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้
ตามปกติ  

ร้ือถอนระบบประปาบาดาล (หอถงัสูงแบบแชมเปญ และระบบกรองสนิม
เหล็ก) จ านวน 1 แห่ง  

47.  
การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 

โครงการอาหารกลางวนั (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ) 

2,188,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนัให้แกเ่ด็กอนุบาล และนักเรียน ป.1 - ป.6 

โรงเรียนสังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีต าบล
ปราสาททอง  

โรงเรียนสังกดั สพฐ. จ านวน 5 แห่ง สนับสนุนอตัราละ 20 บาท ต่อคน 
จ านวน 200 วนั  



8 
 

วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

48.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นตาปุด,ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นฉันเพล) 

657,050.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อให้นกัเรียนในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
บา้นฉันเพล และศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นตาปุด ไดรั้บสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจดัการศึกษาครบถว้น  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ 1)ค่าจดัการเรียนการ
สอน (รายหัว) รายละ 1,700 บาท 2)ค่าสนับสนุนอาหารกลางวนัรายละ 
20 บาท จ านวน 245 วนั 3)สนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา 
รายละ 1,130 บาท 

49.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

จดังานประจ าปีองค์ปราสาททอง  256,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1) เพื่อจดัพิธีบวงสรวงองค์ปราสาททอง ตามความเช่ือของคนในทอ้งถิ่น 2)
เพื่อจดักิจกรรการแสดงแสงสีเสียงสืบทอดต านาน วฒันธรรมชุมชนเขมร
โบราณ 3) ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวโบราณสถานในพื้นท่ี  

จดักิจกรรม ณ วดัปราสาททอง หมู่ท่ี 8 ต าบลปราสาททอง ปีละ 1 คร้ัง 
ในวนัท่ี 13 เมษายน ของทุกปี  

50.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

อนุรัก์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา  20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1.เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2. อนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถิ่นอนัดีงาม 
3.ความรักความสามคัคีในชุมชน 

จดักิจกรรม ขบวนแห่ตน้เทียนถวายวดัในต าบลปราสาททอง ตามประเพณี
ทอ้งถิ่น ส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีงาม  

51.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

จดัการแข่งขนักีฬาประชาชนต าบลปราสาททอง 
(ปราสาททองเกมส์)  

400,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1) เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกก าลงักายของประชาชน 2) เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 3.)เพื่อ
ส่งเสริมความรักความสามคัคีในชุมชน  

ผูเ้ขา้ร่วมแข๋งขนัจาก 13 หมู่บา้น จ านวน 11 ทีม  

52.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการเทศกาล ประเพณี นุ่งผา้ไหม ใส่
ปะเกือม เรือมกนัตรึม ให้แก่ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเขวาสินรินทร์  

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและอนุรักษ์สืบสานประเพณี วฒันธรรมท่ีดีงามของ
ทอ้งถิ่น  

ประชาชนในต าบลปราสาททอง ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ ฯ ในการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีทอ้งถิ่น  

53.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

การจดัส่งทีมนักกีฬา เขา้ร่วมแข่งขนัในระดบั
ต าบล/อ าเภอ/จงัหวดั  

90,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมการพฒันาทกัษะดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลศิ ในระดบัต าบล ระดบั
อ าเภอ ระดบัจงัหวดั  

ทีมนักกีฬาต าบลปราสาททอง ท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ 
ระดบัจงัหวดั  

54.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

ส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่น  0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่นท่ีดีงาม และอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถิ่นท่ีดีงาม 
เกี่ยวกบัการจดัขบวนวิถีชีวิตชาวต าบลปราสาททอง  

ต าบลปราสาททอง ไดจ้ดัขบวนส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมเน่ืองในงาน
เทศกาลนุ่งผา้ไหม ใส่ปะเกือมเรือมกนัตรึม  

55.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการจดักิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ (พฒันาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่ การเลี้ยงโค
เน้ือ) ประจ าปี 2564 ให้แก่รร.บา้นแสรออ  

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1.เพื่อให้เด็กนักเรียนไดฝึ้กปฏิบตัิ ดา้นการเลี้ยงโคเน้ือพนัธ์ุดี 2. เพื่อให้
นักเรียนสามารถน าผลทางการเกษตรในทอ้งถิ่นมาผสมเป็นอาหารโคเน้ือได ้
3. เด็กนักเรียนมีทกัษะอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่  

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาทุกคนไดร่้วมกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรียนรู้การเลี้ยงและวิธีการผสมอาหารโคเน้ือ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถจดัการเลี้ยงการให้อาหาร และการ
ผสมอาหารโคเน้ือไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  
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56.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 
 
 
  

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะชีวิต
และทกัษะพฒันาอาชีพ ประจ าปี 2564 ให้แก่
โรงเรียนบา้นสามโค  

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1.เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะและการด าเนินชีวิตในการประกอบ
อาชีพ 2. เพื่อฝึกทกัษะกระบวนการคิดในการท างานของนักเรียน 3.เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้นักเรียนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได ้
แก่ตนเองและครอบครัว 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียนตามหลกัสูตร  

นักเรียน จ านวน 63 คน ไดเ้รียนรู้ทกัษะ อาชีพท่ีจ าเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  

57.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ประจ าปี 2564 ให้แก่
โรงเรียนบา้นฉันเพล  

30,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1)เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและการใช้ทกัษะชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้นักเรียนท างานอย่างเป็นขั้นตอนมีการวาง
แผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 3. เพื่อให้นักเรียนท างานอย่างมี
ความสุข และภูมิใจในผลงานตนท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้4. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 5.
เพื่อให้นกัเรียนสามารถท าบญัชีรายรับ -รายจ่ายและรู้ค่าของเงินมากขึ้น  

1)นร.มีความรู้ความเขา้ใจและการใชทักัษะชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) นร.ร้อยละ 95 ท างานอย่างเป็นขั้นตอนมีการวาง
แผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 3)นร.ร้อยละ 95 มุ่งมัน่พฒันา
งานและภูมิใจในผลงานของตนเองอย่างมีความสุข  

58.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรุ้อาชีพ
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี 2564 

ให้แก่ รร.บา้นบุญโลก  

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการควบคู่กบัการประกอบ
อาชีพ 2.เพื่อให้นักเรียนมีทศันคติท่ีกา้วหน้า ทนัสมยั ภูมิใจในทอ้งถิ่นร่วมกบั
ชุมชน 3.เพื่อพฒันาการเรียนรู้สายอาชีพและเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ผลิตภณัฑ์ของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของชุมชน  

เชิงปริมาณ 1 จดัฝึกอบรม อาชีพเกษตรกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบา้น
บุญโลก จ านวน 52 คน เชิงคุณภาพ 1.นักเรียนรู้จกัพึ่งตนเองตลอดจนมี
การด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ห่างไกลยาเสพติด  

59.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมเรียนรู้ อาชีพ
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงห่างไกลยาเสพติดประจ าปี 2564 

ให้แก่โรงเรียนพะเนา  

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการควบคู่กบัการประกอบ
อาชีพ 2. เพื่อให้นักเรียนมีทศันคติท่ีกา้วหน้า ทนัสมยั ภูมิใจในทอ้งถิน่ร่วมกบั
ชุมชน  

เชิงปริมาณจดัฝึกอบรมเกษตรกรรม ให้นักเรียนโรงเรียนบา้นพะเนา 
จ านวน 63 คน เชิงคุณภาพนักเรียนรู้จกัพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลยาเสพ
ติด  

60.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนาม
กีฬาต าบลปราสาททอง บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1  

211,500.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมภายในสนามกีฬาต าบลปราสาททอง ให้มีความ
สะดวกสบาย และปลอดภยัเพิ่มขึ้น  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 178 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 890ตร.ม.  

61.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการจา้งครูผูส้อนทดแทนอตัราท่ีขาด
แคลน ให้แก่ รร.บา้นบุญโลก (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ) 

42,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1) เพื่อให้นักเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ตามมาตรฐานดา้น
คุณภาพผูเ้รียนและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
2) เพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้บุคลากรครูเพียงพอส าหรับการจดัการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกบันกัเรียน  

เชิงปริมาณ 1)บุคลากรครูมีความเหมาะสม ครบทุกห้อง ทุกชั้นเรียนใน
อตัราครู 1 คน นักเรียน 1 ห้องเรียน 2. นักเรียนระดบัชั้นอนุบายล และ
ชั้นประถมศึกษาทุกคน รวม 52 คน ไดรั้บการพฒันาเด็กตามศกัยภาพตาม
มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา เชิงคุณภาพ 1)รร.จดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ผลสัมฤทธ์ิการสอนมาตรฐานระดบัชาติสูงขึ้น 

62.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการจา้งครูผูส้อนทดแทนอตัราท่ีขาด
แคลนให้แก่ โรงเรียนบา้นพะเนา (เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ)  

42,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1) เพื่อให้นักเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ตามมาตรฐานดา้น
คุณภาพผูเ้รียนและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
2) เพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้บุคลากรครูเพียงพอส าหรับการจดัการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกบันกัเรียน  

เชิงปริมาณ 1) บุคลากรครูมีความเหมาะสม ครบทุกห้องทุกชั้นเรียนใน
อตัราครู 1 คน นักเรียน 1 ห้องเรียน 2) นักเรียนระดบัชั้นอนุบาล และชั้น
ประถมศึกษาทุกคน รวม 63 คน ไดรั้บการพฒันาเด็กตามศกัยภาพ ตาม
มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา เชิงคุณภาพ 1)รร.จดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ผลสัมฤทธ์ิการสอบมาตรฐานระดบัชาติสูงขึ้น  
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63.  

การส่งเสริมและพฒันา
การศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการจา้งครูผูส้อน ทดแทนอตัราท่ี
ขาดแคลนให้แก่ โรงเรียนบา้นสามโค  

42,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

1)เพื่อใหน้ักเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ตามมาตรฐานดา้น
คุณภาพผูเ้รียนและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามนโยยายปฏิรูปการศึกษา 
2) เพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้บุคลากรครูเพียงพอส าหรับการจดัการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกบันกัเรียน  

เชิงปริมาณ 1) บุคลากรครูมีความเหมาะสม ครบทุกห้อง ทุกชั้นเรียนใน
อตัราครู 1 คน นักเรียน 1 ห้องเรียน 2.นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้น
ประถมศึกษาทุกคน รวม 54 คน ไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ ตาม
มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามนโยบาย
ปฏิรุปการศึกษา เชิงคุณภาพ 1) รร.จดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ผลสัมฤทธ์ิการสอนมาตรฐานระดบัชาติสูงขึ้น  

64.  
การพฒันาดา้นการเกษตร 
แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการศูนยบ์ริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปราสาททอง  

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อพฒันาสมรรถนะของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. พัฒนาศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดฯ ให้เป็นศูนยข์อ้มูลดา้นการเกษตรพร้อมให้บริการแก่เกษตรกรและ
หน่วยงาน ต่างๆ  

ประชุมคณะกรรมการศูนยจ์ านวน 14 คน และพฒันาศนูยบ์ริการและ
ถ่ายทอดจ านวน 1 แห่ง  

65.  
การพฒันาดา้นการเกษตร 
แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร  50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่ออบรมให้เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคปฏิบตัิ การท าสารชีวภณัฑ์  

คดัเลือกลุม่เกษตรกรท่ีมีความเขา้ใจเร่ืองเทคโนโลยีการเกษตรภาคปฏิบตัิ 
การท าสารชีวภณัฑ์  

66.  
การพฒันาดา้นการเกษตร 
แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน  50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการปลุกตน้ไมล้ดภาวะโลกร้อน เพือ่เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวและอากาศ
บริสุทธ์ิในต าบลปราสาททอง  

จดักิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีสาธารณะภายในต าบลปราสาททอง  

67.  
การพฒันาดา้นการเกษตร 
แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

ขุดลอกล าห้วยระหาร บา้นใหม่ หมู่ท่ี 9  206,800.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และเพิ่มปริมาตรในการกกัเก็บน ้า  
ขุดลอกขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 400 เมตร มีความลึกจากปากคลอง
เดิม 5.00 เมตร  

68.  
การพฒันาดา้นการเกษตร 
แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

ขุดขยายหนองเกาะ บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 ต าบล
ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์  

205,800.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และเพิ่มปริมาตรในการกกัเก็บน ้า  
ขุดขยายกวา้ง 54 เมตร ยาว 52 เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากคนัดินเดิม 6.95 

เมตร  

69.  
การพฒันาดา้นการเกษตร 
แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมให้ความรู้การผสมเทียมโค 75,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจการผสมเทียม และสามารถ
ผสมเทียมโคของตนเองได ้2) เพื่อลดรายจ่ายในการผสมเทียมโคของเกษตกร  

อบรมให้ความรู้ดา้นปศุสัตว ์การลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการผสมเทีมให้แก่
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโค ต าบลปราสาททอง จ านวน 15 ราย  

70.  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนและการจดัการน ้า
เสีย ประจ าปี 2564 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้วิธีการจดัการและการใช้ประโยชน์จากขยะ 2) 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการจดัการ ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการน ้าเสียใน
ระดบัครัวเรือน คุม้ /ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือใหเ้ป็น
ชุมชนปราศจากขยะ เป็นชุมชนน่าอยู่ น่ามอง  

ประชาชนมีบา้ใหม่ หมู่ท่ี 9 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 59 ครัวเรือน  

71.  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอถล.รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (อาสาสมคัร
ทอ้งถิ่นไทยรักษ์โลก) 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ 2) เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมคัรทอ้งถิ่นไทยรักษโ์ลก  

จดักิจกรรมพฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในหมู่บา้น และท่ีสาธารณะประโยชน์
ภายในต าบลปราสาททอง  



11 
 

72.  

การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

 
 
 
  

ซ่อม/สร้างบา้นผูย้ากไร้  100,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลอืเกี่ยวกบัท่ีอยู่อาศยัให้แกผู่ย้ากไร้ในต าบลปราสาท
ทอง  

พิจารณาคดัเลือกครัวเรือนผูย้ากไร้ ดา้นท่ีอยู่อาศยั โดยมติประชาคม
หมู่บา้น และมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีอบต.ก าหนด  

73.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

สงเคราะห์ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน หรือ
ผูด้อ้ยโอกาส หรือผูไ้ร้ท่ีพึ่ง  

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนหรือผูด้อ้ยโอกาส ให้มี
รายไดเ้พียงพอแก่การด ารงชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได ้ 

เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนหรือผูด้อ้ยโอกาสให้มี
รายไดเ้พียงพอแก่การด ารงชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได ้โดยปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

74.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

พฒันาศกัยภาพและบทบาทสตรีต าบลปราสาท
ทอง  

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อส่งเสริมศกัยภาพในการพฒันาตนเองของสตรี ให้เป็นท่ียอมรับต่อ
สังคม 2) เพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีแสดงศกัยภาพของกลุ่มสตรี 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มสตรีแม่บา้นต าบลปราสาททอง จ านวน 130 

คนต่อไป  

75.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

รณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรค  20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อป้องกนัและระงบัโรคติดต่อท่ีแพร่ระบาดในเขตต าบล 2) เพื่อสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคระบาดในต าบล 3) 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามยัสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภยัจาก
โรคติดต่อ  

่่ในเขตต าบลปราสาททอง  

76.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้แก่บา้นตาสอน หมู่ท่ี 11 

8,750.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อให้ความรู้เร่ืองการควบคุมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 2) เพื่อรณรงค์
การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3) เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนท่ี
ใช้ในชุมชน 

บา้นตาสอน หมู่ท่ี 11 

77.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีฯ ให้แก่บา้นโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12  

8,750.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ความรุ้เร่ืองการควบคุมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 2) เพื่อรณรงค์
การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3) เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนท่ี
ใช้ในชุมชน 

บา้นโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12  

78.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้แก่บา้นระงอล หมู่ท่ี 4 

8,800.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ความรู้เร่ืองการควบคุมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 2) เพื่อรณรงค์
การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3) เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนท่ี
ใช้ในชุมชน 

บา้นระงอล หมู่ท่ี 4  

79.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ส าหรับโครงการการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ให้แก่บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 2 

8,350.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ความรู้เร่ืองการควบคุมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 2) เพื่อรณรงค์
การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3) เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนท่ี
ใช้ในชุมชน  

บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 2 

80.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้แก่บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10  

4,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล

1) เพื่อให้ความรู้เร่ืองการควบคุมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 2) เพื่อรณรงค์
การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3) เพื่อสุ่่่่มตรวจคุณภาพเกลือเสริม
ไอโอดีนท่ีใช้ในชุมชน 

บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 
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, ส านักงานปลดั 
อบต. 

81.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้แก่บา้นแสรออ หมู่ท่ี 8  

8,350.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ความรู้เร่ืองการควบคุมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 2) เพื่อรณรงค์
การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3) เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนท่ี
ใช้ในชุมชน 

บา้นแสรออ หมู่ท่ี 8  

82.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟา้จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควฒันวรขตัติย
ราชนารี  

31,380.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อให้พื้นท่ีต าบลปราสาททอง ปลอดจากโรคพิษสุนัขบา้ และสนองพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์พลเอกหญิง พลเรือเอก พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจา้น้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมศรีสว่างควฒัน 
วรขตัติยราชนารี 

ด าเนินการรณรงค์ป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้และ สนับสนุนการฉีดวคัซีน
ให้แก่สุนัข และแมวท่ีขึ้นทะเบียน ในอตัราตวัละ 30 บาท  

83.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

โครงการสร้างหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ
(เงินอุดหนนุส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอายุ) 

10,232,400.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้น และไดข้ึ้นทะเบียนขอรับเบ้ียยงัชีพไวก้บัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นเรียบร้อยแลว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวขอ้ง  

ผูสู้งอายุในต าบลท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

84.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

โครงการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู ้
พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์เบ้ียความพิการ  

3,792,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อจ่ายเบ้ียความพิการให้แกผู่พ้ิการท่ีมีสิทธิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีได้
แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนขอรับเบ้ียความพิการไวก้บัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพกิารของอปท.ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559 

ผูพ้ิการในต าบลปราสาททอง ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนขอรับเบ้ียความพิการ 

85.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม แก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ีย
ยงัชีพผูป่้วยเอดส์  

42,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพแก่ผูป่้วยเอดส์  ผูป่้วยเอดส์ในพื้้น้ท่ีต าบลปราสาททอง  

86.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล 
(สปสช.) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

110,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลปราสาททอง  สมทบงบประมาณตามหลกัเกณฑ์และแนวทางท่ีก าหนด  

87.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้แก่บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13  

7,300.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อให้ความรุ้เร่ืองการควบคุมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 2)เพื่อรณรงค์
การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3) เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนท่ี
ใช้ชุมชน  

บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13  

88.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้แก่บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5  

10,550.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เร่ืองการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือโรคหนอง
พยาธิ 2) เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีปลอดภยั ไม่เส่ียงต่อโรค
หนอนพยาธิซ่ึงจะท าให้อตัราความชุกของโรคหนอนพยาธิลดลงอย่างยัง่ยืน  

บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 
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89.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้แก่บา้นตาปุด หมู่ท่ี 7 

11,350.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เร่ืองการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิ 2) เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีปลอดภยัไม่เส่ียง
ต่อโรคหนอนพยาธิซ่ึงจะท าให้อตัราความชุกของโรคหนอนพยาธิลดลงอย่าง
ยัง่ยืน  

บา้นตาปุด หมู่ท่ี 7  

90.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3  

11,350.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เร่ืองการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิ 2) เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีปลอดภยั ไม่เส่ียง
ต่อโรคหนองพยาธิ  

บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3 

91.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บา้นสามโค หมู่ท่ี 6 

10,200.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เร่ืองการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิ 2) เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีปลอดภยั ไม่เส่ียง
ต่อโรคหนอนพยาธิ  

บา้นสามโค หมู่ท่ี 6 

92.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บา้นใหม่ หมู่ท่ี 9  

8,820.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เร่ืองการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือโรค
หนอนพยาธิ 2) เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีปลอดภยัไม่เส่ียง
ต่อโรคหนอนพยาธิ  

บา้นใหม่ หมู่ท่ี 9 

93.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ี สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี (ผูสู้งอายุใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) บา้นระ
งอล หมู่ท่ี 4 

2,800.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่ออบรมให้ความรู้แกผู่สู้งอายุเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพและถนอมสุขภาพ
ช่องปาก 2) เพื่อตรวจคดักรองและป้องกนัภาวะผิดปกติของช่องปากใน
ผูสู้งอายุ 3) เพื่อส่งต่อการรักษาแพทยเ์ฉพาะทางช่องปากต่อไป  

บา้นระงอล หมู่ท่ี 4  

94.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ี สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณอ์คัรราช
กุมารี (ตรวจคดักรองโรคเบาหวานและความดนั
โลหิตลูง) บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1  

6,500.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพตนเอง โดยการควบคุมอาหารหลีกเลี่ยงปัจจยัเส่ียงต่างๆ 2) เพื่อตรวจ
คดักรองผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหิตสูงและให้ค  าแนะน า 5) เพื่อส่งต่อ
ผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียงสูงให้แพทยเ์ฉพาะทางรักษาต่อไป 

บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1 

95.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ีสมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี (ตรวจคดักรองโรคเบาหวานและความดนั
โลหิตสูง) ให้แก่ บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3 

3,900.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพตนเองโดยการควบคุมอาหารหลีกเลี่ยงต่างๆ 2) เพื่อตรวจคดักรอง
ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงและให้ค  าแนะน า 3) เพื่อส่งต่อ
ผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียงสูงให้แพทยเ์ฉพาะทางรักษาต่อไป  

บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3 

96.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ีสมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี (ตรวจคดักรองโรคเบาหวานและความดนั
โลหิตสูง) ให้แก่ บา้นสามโค หมู่ท่ี 6  

3,700.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ
ตนเอง โดยการควบคุมอาหารหลีกเลี่ยงปัจจยัเส่ียงต่างๆ 2) เพื่อตรวจคดักรอง
ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงและให้ค  าแนะน า 3) เพื่อส่งต่อ
ผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียงสูงให้แพทยเ์ฉพาะทางรักษาต่อไป  

บา้นสามโค หมู่ท่ี 6 

97.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ี สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัราช
กุมารี (ผูสู้งอายุ ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) ให้แก่ 
บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1  

3,925.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่ออบรมให้ความรู้แกผู่สู้งอายุเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพและถนอมช่องปาก 
2)เพื่อตรวจคดักรองและป้องกนัภาวะผิดปกติของช่องปากในผูสู้งอายุ 3) 
เพื่อส่งต่อการรักษาแพทยเ์ฉพาะทางช่องปากต่อไป  

บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1 
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98.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ี สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัราช
กุมารี (ผูสู้งอายุ ใส่ใจสุขภาพช่องปาก) ให้แก่ บา้น
ตาปุด หมู่ท่ี 7 

3,150.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่ออบรมให้ความรู้แกผู่สู้งอายุเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพและถนอมสุขภาพ
ช่องปาก 2) เพื่อตรวจคดักรองและป้องกนัภาวะผิดปกติของปากในผูสู้งอายุ 
3) เพื่อส่งต่อการรักษาแพทยเ์ฉพาะทางช่องปากต่อไป  

บา้นตาปุด หมู่ท่ี 7  

99.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ี สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณอ์คัรราช
กุมารี (ผูสู้งอายุใส่ใจสุขภาพช่องปาก) ให้แก่ บา้น
ตาสอน หมู่ท่ี 11 

2,800.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่ออบรมให้ความรู้แกผู่สู้งอายุเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพและถนอมสุขภาพ
ช่องปาก 2) เพื่อตรวจคดักรองและป้องกนัภาวะผิดปกติของช่องปากใน
ผูสู้งอายุ 3) เพื่อส่งต่อการรักษาแพทยเ์ฉพาะทางช่องปากต่อไป  

บา้นตาสอน หมู่ท่ี 11 

100.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ี สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณอ์คัราช
กุมารี (ผูสู้งอายุ ใส่ใจสุขภาพช่องปาก) ให้แก่บา้น
พะเนา หมู่ท่ี 3  

4,750.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่ออบรมให้ความรู้แกผู่สู้งอายุเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพและถนอมสุขภาพ
ช่องปาก 2) เพื่อตรวจคดักรองและป้องกนัภาวะผิดปกติของช่องปากในผูอ้ายุ 
3) เพื่อส่งต่อการรักษาแพทยเ์ฉพาะทางช่องปากต่อไป  

บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3 

101.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ี สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัราช
กุมารี (ผูสู้งอายุ ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) บา้นโพธ์ิ
น้อย หมู่ท่ี 12 

2,800.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่ออบรมให้ความรู้แกผู่สู้งอายุเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพและถนอมสุขภาพ
ช่องปาก 2) เพื่อตรวจคอักรองและป้องกนัภาวะผิดปกติของช่องปากใน
ผูสู้งอายุ 3)เพื่อส่งต่อการรักษาแพทยเ์ฉพาะทางช่องปากต่อไป  

บา้นโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12  

102.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ี สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัราช
กุมารี (ผููสู้งอายุใ่่ส่ใจสุขภาพช่องปาก) บา้น
หนองไทร หมู่ท่ี 5 

3,800.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพและถนอมสุขภาพ
ช่องปาก 2) เพื่อตรวจคดักรองและป้องกนัภาวะผิดปกติของช่องปากใน
ผูสู้งอายุ 3) เพื่อส่งต่อการรักษาแพทยเ์ฉพาะทางช่องปากตอไป  

บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5  

103.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นท่ี สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัราช
กุมารี (ผุสู้งอายุ ใส่ใจสุขภาพช่องปาก ) บา้นใหม่ 
หมู่ท่ี 9  

2,360.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่ออบรมให้ความรู้แกผู่สู้งอายุเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพและถนอมสุขภาพ
ช่องปาก 2) เพื่อตรวจคดักรองและป้องกนัภาวะผิดปกติของช่องปากใน
ผูสู้งอายุ 3) เพื่อส่งต่อการรักษาแพทยเ์ฉพาะทางช่องปากต่อไป  

บา้นใหม่ หมู่ท่ี 9 

104.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเ์พื่อนใจ
วยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี ให้แก่บา้นฉัน
เพล หมู่ท่ี 2 

5,100.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนไดรั้บรู้และรับทราบปัญหาและพิษภยัของยา
เสพติดและต่อตา้นป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บา้น 2) 
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ทกัษะทางความคิดสร้างภูมิคุม้กนัทางดา้นร่างกาย
จิตใจให้กบัเยาวชนและประชาชน 3) เพื่อร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
รูปธรรม  

บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 2 

105.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเ์พื่อนใจ
วยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี ให้แก่บา้นแส
รออ หมู่ท่ี 8 

5,100.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนไดรั้บรู้และรับทราบปัญหาและพิษภยัของยา
เสพติด และต่อตา้นป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บา้น 2) 
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ทกัษะทางความคิดสร้างภุมิคุม้กนัทางดา้นร่างกาย 
จิตใจให้กบัเยาวชนและประชาชน 3) เพื่อร่วมแกปั้ญหาเสพติดอย่างเป็น
รูปธรรม  

บา้นแสรออ หมู่ท่ี 8  

106.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเ์พื่อนใจ

5,400.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล

1)เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนไดรั้บรู้และรับทราบปัญหาและพิษภยัของยา
เสพติดและต่อตา้นป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/บา้น 2) 

บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13  



15 
 

วยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี ให้แก่บา้น
หนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13 

, ส านักงานปลดั 
อบต. 

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตทกัษะทางความคิดสร้างภูมิคุม้กนัทางดา้นร่างกาย 
จิตใจให้กบัเยาวชนและประชาชน 3)เพื่อร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
รูปธรรม  

107.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดา้นการ
ปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
บา้นตาปุด หมู่ท่ี 7  

5,500.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ผูป้กครองเดก็อายุ 0-5 ปี มีความรู้ในการจดัอาหารให้บุตรได้
เหมาะสมและถูกตอ้ง 2) เพื่อให้ผูป้กครองไดฝึ้กทกัษะการจดัท านมถัว่เหลอืง
ให้เด็กดื่มเองท่ีบา้น  

บา้นตาปุด หมู่ท่ี 7  

108.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดา้นการ
ปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 

5,800.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ผูป้กครองเดก็ 0-5 ปี มีความรู้ในการจดัอาหารให้บุตรได้
เหมาะสมและถูกตอ้ง 2) เพื่อให้ผูป้กครองไดฝึ้กทกัษะการจดันมถัว่เหลอืงให้
เด็กดื่มเองท่ีบา้น  

บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 

109.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดา้นการ
ปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
บา้นสามโค หมู่ท่ี 6 

6,100.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ผูป้กครองเดก็ 0-5 ปี มีความรู้ในการจดัอาหารให้บุตรได้
เหมาะสมและถูกตอ้ง 2) เพื่อให้ผูป้กครองไดฝึ้กทกัษะการจดัท านมถัว่เหลอืง
ให้เด็กดื่มเองท่ีบา้น  

บา้นสามโค หมู่ท่ี 6 

110.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข ดา้นการ
ปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บา้น
ใหม่ หมู่ท่ี 9  

8,820.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ผูป้กครองเดก็ 0- 5 ปี มีความรู้ในการจดัอาหารให้บุตรไดอ้ย่าง
เหมาะสมและถูกตอ้ง 2) เพื่อให้ผูป้กครองไดฝึ้กทกัษะการจดัท านมถัว่เหลอืง
ให้เด็กดื่มเองท่ีบา้น  

บา้นใหม่ หมู่ท่ี 9 

111.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อดุหนุนโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณุสข 
ดา้นการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่
และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้แก่ บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1 

9,575.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้อสม. หญิงตั้งครรภ์และผูป้กครองเด็ก 0 -5 ปี มีความรู้ในดา้นการ
บริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม 2) เพื่อให้อสม. หญิงตั้งครรภ์ และ
ผูป้กครองเด็ก 0 -5 ปี มีความรู้ดา้นการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมตามวยั  

บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1 

112.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อดุหนุนโครงการส่งเสริมโภชาการและสุขภาพ
แม่และเด็กโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ดา้นการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ให้แก่ บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 

5,650.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อให้ อสม.หญิงตั้งครรภ์ และผูป้กครองเด็ก 0- 5 ปี มีความรู้ในดา้นการ
บริโภคอาหารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 2) เพื่อให้อสม. หญิงตั้งครรภ์ และ
ผูป้กครองเด็ก 0-5 ปี มีความรู้ดา้นการดุแลสุขภาพช่องปากท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมตามวยั  

บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 

113.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ตา้ยภยัมะเร็งเตา้นม ให้แก่ บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 
2  

6,550.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี 
ผูก้่อตั้งมูลนิธิธันยรักษ์ฯ ให้ผูห้ญิงไทยพน้ภยัมะเร็งเตา้นม 2) เพื่อขยายระบบ
บริการคดักรอง  

บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 2 
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114.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ตา้ยภยัมะเร็งเตา้นม ให้แก่บา้นตาสอน หมู่ท่ี 
11 

8,450.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู ้
ก่อตั้งมูลนิธิธันยรักษ์ฯ ให้ผูห้ญิงไทยพน้ภยัมะเร็งเตา้นม 2) เพื่อขยายระบบ
บริการคดักรอง  

บา้นตาสอน หมู่ท่ี 11 

115.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ตา้ยภยัมะเร็งเตา้นม ให้แก่ บา้นโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 
12  

8,450.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู ้
ก่อตั้งมูลนิธิธันยรักษ์ฯ ให้ผูห้ญิงไทยพน้ภยัมะเร็งเตน้นม 2) เพื่อขยายระบบ
บริการคดักรอง  

บา้นโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12  

116.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ให้แก่บา้นระงอล หมู่ท่ี 4  

8,400.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู ้
ก่อตั้งมูลนิธิธันยรักษ์ฯ ให้ผูห้ญิงไทยพน้ภยัมะเร้งเตา้นม 2) เพื่อขยายระบบ
บริการคดักรอง  

บา้นระงอล หมู่ท่ี 4  

117.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10  

10,200.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู ้
ก่อตั้งมูลนิธิธันยรักษ์ฯ ให้ผูห้ญิงไทยพน้ภยัมะเร็งเตา้นม 2) เพื่อขยายระบบ
บริการคดักรอง  

บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 

118.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ให้แก่ บา้นแสรออ หมู่ท่ี 
8 

6,550.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1) เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู ้
ก่อตั้งมูลนิธิธันยรักษ์ฯ ให้ผูห้ญิงไทยพน้ภยัมะเร็งเตา้นม 2) เพื่อขยายระบบ
บริการคดักรอง  

บา้นแสรออ หมู่ท่ี 8  

119.  
การพฒันาทางสังคมและการ
ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ตา้ยภยัมะเร็งเตา้นม ให้แก่ บา้นหนองโพธ์ิ หมู่
ท่ี 13 

7,300.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลดั 
อบต. 

1)เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู ้
ก่อตั้งมูลนิธิธันยรักษ์ฯ ให้ผูห้ญิงไทยพน้ภยัมะเร็งเตา้นม 2) เพื่อขยายระบบ
บริการคดักรอง  

บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13  
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.ปราสาททอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหน้ีผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 89 โครงการ จ านวนเงิน 23,942,056 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 88 โครงการ จ านวนเงิน 21,291,142 ลา้นบาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 20 3,200,692.61 19 2,975,692.61 

การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 11 3,719,416.00 11 3,719,416.00 

การพฒันาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 2 94,267.00 2 94,267.00 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2 74,950.00 2 74,950.00 

การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 46 13,501,166.00 46 13,501,166.00 

การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  8 1,044,940.58 8 925,650.58 

รวม 89 21,635,432.19 88 21,291,142.19 

    
รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญัติงบประมาณอบต.ปราสาททอง ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร 
พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น การส ารวจขอ้มูลภาคสนาม 
ขอ้มูลท่ีดิน โรงเรือนและป้าย (ระยะ
ต่อเน่ือง) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

10,000.00 8,400.00 8,400.00 1,600.00 

2.  
การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร 
พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 100,000.00 44,955.58 44,955.58 55,044.42 

3.  
การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร 
พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000.00 159,710.00 154,020.00 40,290.00 

4.  
การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร 
พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

โครงการความปลอดภยัทางถนน 50,000.00 43,600.00 43,600.00 6,400.00 

5.  
การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร 
พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

30,000.00 29,975.00 29,975.00 25.00 
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6.  
การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร 
พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

โครงการลานวฒันธรรมจากปราชญ์
ชาวบา้นสู่เยาวชน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

7.  
การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร 
พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

เงินส ารองจ่าย 644,000.00 643,800.00 530,200.00 200.00 

8.  
การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร 
พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและ
เทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษรัตริย์
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ท่ีท า
การปกครองอ าเภอเขวาสินรินทร์ 

20,000.00 14,500.00 14,500.00 5,500.00 

9.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

406,126.00 363,000.00 363,000.00 43,126.00 

10.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

60,000.00 30,620.00 30,620.00 29,380.00 

11.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดัสุรินทร์ 

200,000.00 198,472.61 198,472.61 1,527.39 

12.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานเพือ่ให้ไดม้าซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง 

830,000.00 99,600.00 99,600.00 730,400.00 

13.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบา้นนางญาติ จารัตน์ บา้นฉันเพล 
หมู่ท่ี 1 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

14.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบา้นนายสุนทร บุญเสริม ถึงนาง
สุชาดา พนัธ์ศรี บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1 

130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 

15.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากส่ีแยกบา้นนายพยอม สุขตนัพิพฒัน์ ถึง
บา้นนางเตียงค า พอกพูน บา้นฉันเพล หมู่
ท่ี 2 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

16.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบา้นหนองไทร-ฉันเพล บา้นหนอง
ไทร หมู่ท่ี 5 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

17.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยปากกวา้ง บา้นแสรออ หมู่ท่ี 8 

74,000.00 74,000.00 74,000.00 0.00 

18.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากท่ีดินนายสุธี สมคัรสมาน - หนองอนัล๊
วง บา้นแสรออ หมู่ท่ี 8 

225,000.00 225,000.00 0.00 0.00 
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19.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนองตาสอน-เมรุวดัปราสาททอง บา้นตา
สอน หมู่ท่ี 11 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

20.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากท่ีนา นายลิ่ม นพเกา้ – หนองปรีง บา้น
โพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12 

199,900.00 199,000.00 199,000.00 900.00 

21.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบา้นโพธ์ิน้อย ถึงวดัหนอง
โพธ์ิ บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13 

258,000.00 257,000.00 257,000.00 1,000.00 

22.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
จากบา้นนางสว่าง พอกพนู ถึงท่ีดินนางวนั
ดี ยืนยาว บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1 

19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00 

23.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
จากบา้นนายเข็มทอง ปัญญาคิด เช่ือมบา้น
ตาสอน บา้นโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12 

83,000.00 83,000.00 83,000.00 0.00 

24.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

ซ่อมแซมถนนลงหินคลกุ จากบา้นนาย
ประสิทธ์ิ เจริญผล ถึงสุดเขตล าห้วย บา้น
ระงอล หมู่ท่ี 4 

271,500.00 270,000.00 270,000.00 1,500.00 

25.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการวางท่อระบายน ้า จากบา้นนาย
เสริมศกัดิ์  สวยรูป ถึงนายภูริพฒัน์ มุมทอง 
บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

26.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการวางท่อระบายน ้า จากบา้นนาย
ชอบ จารัตน์ ถึงบา้นนางเพลือย กระแส
โสม บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 

58,000.00 58,000.00 58,000.00 0.00 

27.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

โครงการวางท่อระบายน ้า แยกถนนทาง
หลวงชนบทถึงส่ีแยกกลางหมู่บา้น บา้นพะ
เนา หมู่ท่ี 3 

215,000.00 212,000.00 212,000.00 3,000.00 

28.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
โครงการร้ือถอนประปาบาดาล (แบบแชม
เปญ) บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 

22,200.00 22,000.00 22,000.00 200.00 

29.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั 2,188,000.00 2,067,000.00 2,067,000.00 121,000.00 

30.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา 

657,050.00 563,186.00 563,186.00 93,864.00 

31.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

โครงการจดังานประจ าปีองค์ปราสาททอง 256,000.00 256,000.00 256,000.00 0.00 
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32.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชน
ต าบลปราสาททอง 

400,000.00 399,000.00 399,000.00 1,000.00 

33.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งทีมนักกีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนัระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดั 

90,000.00 17,230.00 17,230.00 72,770.00 

34.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ (พฒันาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่ 
การเลี้ยงโคเน้ือ) 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

35.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการน้อมน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

36.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ภายในสนามกีฬาต าบลปราสาททอง) 
บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1 

211,500.00 211,000.00 211,000.00 500.00 

37.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการจา้งครูผูส้อนทดแทน
อตัราท่ีขาดแคลน (โรงเรียนบา้นบุญโลก) 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

38.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการจา้งครูผูส้อนทดแทน
อตัราท่ีขาดแคลน (โรงเรียนบา้นพะเนา) 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

39.  
การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการจา้งครูผูส้อนทดแทน
อตัราท่ีขาดแคลน (โรงเรียนบา้นสามโค) 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

40.  การพฒันาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

50,000.00 44,717.00 44,717.00 5,283.00 

41.  การพฒันาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน 50,000.00 49,550.00 49,550.00 450.00 

42.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนและ
การจดัการน ้าเสีย ประจ าปี 2564 

50,000.00 49,990.00 49,990.00 10.00 

43.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการ อถล.รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
(อาสาสมคัรทอ้งถิ่นไทยรักษ์โลก) 

50,000.00 24,960.00 24,960.00 25,040.00 

44.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 
ค่าสงเคราะห์ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน
หรือผูด้อ้ยโอกาส หรือผูไ้ร้ท่ีพึ่ง 

50,000.00 21,700.00 21,700.00 28,300.00 

45.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 
โครงการพฒันาศกัยภาพและบทบาทสตรี
ต าบลปราสาททอง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

46.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บา้นตาสอน หมู่ท่ี 11 

8,750.00 8,750.00 8,750.00 0.00 
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47.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บา้นโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12 

8,750.00 8,750.00 8,750.00 0.00 

48.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บา้นระงอล หมู่ท่ี 4 

8,800.00 8,800.00 8,800.00 0.00 

49.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 2 

8,350.00 8,350.00 8,350.00 0.00 

50.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

51.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บา้นแสรออ หมู่ท่ี 8 

8,350.00 8,350.00 8,350.00 0.00 

52.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้น้องนาง
เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราช
นารี 

31,380.00 31,380.00 31,380.00 0.00 

53.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 10,232,400.00 9,714,100.00 9,714,100.00 518,300.00 

54.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข เบ้ียยงัชีพความพิการ 3,792,000.00 3,290,600.00 3,290,600.00 501,400.00 

55.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 
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56.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

110,000.00 91,386.00 91,386.00 18,614.00 

57.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13 

7,300.00 7,300.00 7,300.00 0.00 

58.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการควบคุมหนอนพยาธิในโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 
5 
 
  

10,550.00 10,550.00 10,550.00 0.00 

59.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการควบคุมหนอนพยาธิในโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บา้นตาปุด หมู่ท่ี 7 

11,350.00 11,350.00 11,350.00 0.00 

60.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการควบคุมหนอนพยาธิในโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3 

11,350.00 11,350.00 11,350.00 0.00 

61.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการควบคุมหนอนพยาธิในโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บา้นสามโค หมู่ท่ี 6 

10,200.00 10,200.00 10,200.00 0.00 

62.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการควบคุมหนอนพยาธิในโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บา้นใหม่ หมู่ท่ี 9 

8,820.00 8,820.00 8,820.00 0.00 

63.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 
อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ

2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 
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กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี (ผูสู้งอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บา้นระงอล หมู่ท่ี 4 

64.  

การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

 
 
 
  

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระ
เจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณอ์คัร
ราชกุมารี (ตรวจคดักรองโรคเบาหวาน
และความดนัโลหิตสูง) บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 
1 
 
 
 
  

6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 

65.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระ
เจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณอ์คัร
ราชกุมารี (ตรวจคดักรองโรคเบาหวาน
และความดนัโลหิตสูง) บา้นพะเนา หมู่ท่ี 
3 

3,900.00 3,900.00 3,900.00 0.00 

66.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จพระ
เจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณอ์คัร
ราชกุมารี (ตรวจคดักรองโรคเบาหวาน
และความดนัโลหิตสูง) บา้นสามโค หมู่ท่ี 
6 

3,700.00 3,700.00 3,700.00 0.00 

67.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี (ผูสู้งอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1 

3,925.00 3,925.00 3,925.00 0.00 

68.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี

3,150.00 3,150.00 3,150.00 0.00 



24 
 

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี (ผูสู้งอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บา้นตาปุด หมู่ท่ี 7 

69.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี (ผูสู้งอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บา้นตาสอน หมู่ท่ี 11 

2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 

70.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี (ผูสู้งอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บา้นพะเนา หมู่ท่ี 3 

4,750.00 4,750.00 4,750.00 0.00 

71.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี(ผูสู้งอายุใส่ใจสุขภาพ
ช่องปาก) บา้นโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 12 

2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 

72.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี (ผูสู้งอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 

3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 

73.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี (ผูสู้งอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บา้นใหม่ หมู่ท่ี 9 

2,360.00 2,360.00 2,360.00 0.00 

74.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศนูยเ์พื่อน

5,100.00 5,100.00 5,100.00 0.00 
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ใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณ
วดี) บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 2 

75.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศนูยเ์พื่อน
ใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณ
วดี บา้นแสรออ หมู่ท่ี 8 

5,100.00 5,100.00 5,100.00 0.00 

76.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศนูยเ์พื่อน
ใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณ
วดี บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 13 

5,400.00 5,400.00 5,400.00 0.00 

77.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ดา้นการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเดก็ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) บา้น
ตาปุด หมู่ท่ี 7 

5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 

78.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ดา้นการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเดก็ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) บา้น
ระไซร์ หมู่ท่ี 10 

5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 

79.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 

6,100.00 6,100.00 6,100.00 0.00 
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ดา้นการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเดก็ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) บา้น
สามโค หมู่ท่ี 6 

80.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
(โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
ดา้นการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเดก็ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) บา้น
ใหม่ หมู่ท่ี 9 

8,820.00 8,820.00 8,820.00 0.00 

81.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมโครงการดา้นการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 1 

9,575.00 9,575.00 9,575.00 0.00 

82.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
กิจกรรมโครงการดา้นการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี บา้นหนองไทร หมู่ท่ี 5 

5,650.00 5,650.00 5,650.00 0.00 

83.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นฉันเพล หมู่ท่ี 2 

6,550.00 6,550.00 6,550.00 0.00 

84.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นตาสอน หมู่ท่ี 
11 

8,450.00 8,450.00 8,450.00 0.00 

85.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

8,450.00 8,450.00 8,450.00 0.00 
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ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นโพธ์ิน้อย หมู่ท่ี 
12 

86.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นระงอล หมู่ท่ี 4 

8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 

87.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นระไซร์ หมู่ท่ี 10 

10,200.00 10,200.00 10,200.00 0.00 

88.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นแสรออ หมู่ท่ี 8 

6,550.00 6,550.00 6,550.00 0.00 

89.  การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข ประจ าปี 2564 ส าหรับ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 
13 

7,300.00 7,300.00 7,300.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

อบต.ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 167 199,403,600.00 25 4,957,526.00 20 3,200,692.61 19 2,975,692.61 

2.การส่งเสริมและพฒันาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วฒันธรรมทอ้งถิ่นและการท่องเท่ียว 90 8,475,500.00 17 4,028,550.00 11 3,719,416.00 11 3,719,416.00 

3.การพฒันาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 53 50,087,000.00 6 597,600.00 2 94,267.00 2 94,267.00 

4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 13 950,000.00 2 100,000.00 2 74,950.00 2 74,950.00 

5.การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข 70 15,010,280.00 48 14,687,780.00 46 13,501,166.00 46 13,501,166.00 

6.การเสริมสร้างความมัน่คง ปลอดภยั พฒันาคน พฒันาองค์กร พฒันาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  23 2,286,450.00 21 1,616,750.00 8 1,044,940.58 8 925,650.58 

รวม 416 276,212,830.00 119 25,988,206.00 89 21,635,432.19 88 21,291,142.19 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.ปราสาททอง ไดด้ าเนินการโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกลเ้คียง  

 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ปราสาททองทราบ เพ่ือจะ
ไดพิ้จารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 10  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
ค ารณ  พูนชยั 

      (นายค ารณ  พูนชยั) 
       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม          

 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ได้อนุมัติงบประมาณโครงการ จำนวน 
๒๕ โครงการ และสามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  80  ของจำนวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
   1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว ได้
อนุมัติงบประมาณโครงการ จำนวน ๑๗ โครงการ และสามารถดำเนินการได้จำนวน 1๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.71 ของจำนวน
โครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
   1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ และเศรษฐกิจพอเพียง ได้อุนมัติงบประมาณโครงการ 
จำนวน ๖ โครงการ และสามารถดำเนินการได้จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  
   1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติงบประมาณโครงการ จำนวน ๒ 
โครงการ  และสามารถดำเนินการได้จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
   1.1.5 ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข   ได้อนุมัติงบประมาณโครงการ 
จำนวน 48 โครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 4๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  95.83ของจำนวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน  พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมี
ส่วนรวมทุกภาคส่วน  ได้อนุมัติงบประมาณโครงการ จำนวน 21 โครงการ และสามารถดำเนินการได้ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 38.10 ของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  
  สรุปรวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์  ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้อนุมัติงบประมาณโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวนทั้งส้ิน 119 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 25,988,206  บาท  และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาททอง สามารถดำเนินการได้โดยการก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญา เพื่อเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น  89 โครงการ เป็น
เงินงบประมาณท้ังส้ิน 21,635,432.19 บาท  
ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 74.79 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และสามารถลงนามสัญญาโครงการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
83.25 ของบประมาณท่ีได้รับอนุมัติท้ังหมด 
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 

สามารดำเนินการได้ จำนวน  20 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม  
๓,200,692.61 บาท  ได้แก่ 
1 บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 363,000 บาท 
2.บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 30,620 บาท  
3.อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์  
   จำนวน 198,472.61  
4.จ้างออกแบบ ควบคุมงานเพื่อให้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 99,600 บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางญาติ  
  จารัตน์ บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๑ งบประมาณ 80,000 บาท  
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุนทร  บุญเสริม ถึงบ้านนาง
สุชาดา  พันธ์ศรี บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 งบประมาณ 130,000 บาท 
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนายพะยอม สุขตันพิพัฒน์ 
   ถึงบ้านนางเตียงคำ  พอกพูน บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 300,000 บาท 
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองไทร -ฉันเพล  
บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5  งบประมาณ 200,000 บาท  
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากกว้าง บ้านแสรออ  
หมู่ที่ 8 งบประมาณ 74,000 บาท 
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนายสุธี  สมัครสมาน – หนอง 
อันล๊วง บ้านแสรออ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 225,000 บาท  
1๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตาสอน – เมรุวัดปราสาททอง  
บ้านตาสอน หมู่ที่ 11 งบประมาณ  300,000 บาท  
1๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นา นายลิ่ม นพเก้า - หนองปรีง  
บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 งบประมาณ 199,000 บาท  
1๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากสามแยกบ้านโพธิ์น้อย  
ถึงวัดหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓  งบประมาณ 257,000 บาท  
1๔.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนางสว่าง พอกพูน ถึงที่ดิน 
นางวันดี ยืนยาว บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 งบประมาณ 19,000 บาท  
1๕.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนายเข็มทอง ปัญญาคิด  
เชื่อมบ้านตาสอน บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 งบประมาณ 83,000 บาท 
1๖.โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากบ้านนายประสิทธิ์  เจริญผล ถึงสุดเขต 
ลำห้วย บ้านระงอล หมู่ที่ 4  งบประมาณ 270,000 บาท  
1๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายเสริมศักด์ิ  สวยรูป ถึงบ้าน 
นายภูริพัฒน์  มุมทอง  บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 งบประมาณ 80,000 บาท  
1๘. โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายชอบ  จารัตน์  ถึง บ้านนางเพลือย   
กระแสโสม  บ้านหนองไทร  หมู่ที่ 5  งบประมาณ 50,000 บาท  
1๙.โครงการวางท่อระบายน้ำแยกถนนทางหลวงชนบท ถึงสี่แยกกลางหมู่บ้าน  
บ้านพะเนา หมู่ที่ 3  งบประมาณ 212,000 บาท 
๒๐.โครงการร้ือถอนประปาบาดาล (แบบเชมเปญ)  บ้านระไซร์ หมู่ที่ 10  
งบประมาณ 22,000 บาท  
 
 

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และมคีวามปลอดภัย 
ในการใช้เส้นทางคมนาคมเพ่ิมข้ึน 
น้ำท่วมขังในชุมชนลดน้อยลง 
น้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค มีความเพียงพอมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 

การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 
สามารถดำเนินการได้ 11 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 
3,719,416 บาท   ได้แก ่
1)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่สถานศึกษา 
โรงเรียนพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง งบประมาณ 2,067,000 บาท 
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
งบประมาณ 563,186 บาท  
3) โครงการจัดงานประจำปีองค์ปราสาททอง งบประมาณ  
256,000 บาท  
4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลปราสาท 
ทอง งบประมาณ 399,000 บาท 
5) โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอ 
และระดับจังหวัด งบประมาณ 17,230 บาท 
๖)  อุดหนุนโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
(พัฒนาอาชีพ เกษตรกรรุ่นใหม่ การเลี้ยงโคเน้ือ)  
งบประมาณ 50,000 บาท  
1) อุดหนุนโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา  งบประมาณ 30,000 บาท 
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(ภายในสนามกีฬาตำบลปราสาททอง ) บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1  
งบประมาณ 211,000 บาท 

๙) อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน  
     (โรงเรียนบ้านบุญโลก)  งบประมาณ 42,000 บาท  
10)อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน         
(โรงเรียนบ้านพะเนา) 42,000 บาท  
11) อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน  
(โรงเรียนบ้านสามโค)  42,000 บาท  
 
 

เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการพัฒนาด้านการ 
ศึกษาอย่างเท่าเทียม  ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีที่ดีของใน 
ท้องถ่ินตนเอง  การส่งเสริมด้านการกีฬา ได้รับการ 
พัฒนาเป็นไปตามแบบมาตรฐานกำหนด 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ และเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 
สามารถดำเนินการได้ 2 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม  
94,267 บาท   ได้แก่ 

1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร 
งบประมาณ  44,717.00 บาท  

2) โครงการปลูกป่า  ลดภาวะโลกร้อน งบประมาณ 49,550 
บาท  

 
 
 

-ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีทางการ 
เกษตร เพื ่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ
สามารถดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้    
-ตำบลปราสาททอง มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองทุกปี   
จากการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนในพ ื ้นที่
สาธารณะภายในตำบลปราสาททอง  
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 
สามารถดำเนินการได้ 2 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
รวม 74,950  บาท  ได้แก่ 

1) โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และการจัด 
การน้ำเสียประจำปี 2564 งบประมาณ 49,990 บาท 
2) โครงการ อถล. รักษ์สิง่แวดล้อม (อาสาสมัครท้อง 

ถ่ินไทยรักษ์โลก) งบประมาณ 24,960 บาท  
 
 
 
 

ชุมชน หมู่บ้าน สะอาด ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาวะ 
ที่ดีข้ึน   ชุมชนหมู่บ้านมีการจัดการขยะต้นทางเพ่ิมมากข้ึน  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข  

การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 
สามารถดำเนินการได้  46 กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ 
รวม 13,501,166 บาท  ได้แก่  
๑.สงเคราะห์ครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส  
หรือผู้ไร้ที่พึ่ง  งบประมาณ 21,700 บาท 
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีตำบลปราสาททอง  
จำนวน 130 คน   งบประมาณ 50,000  บาท 
3.อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 จำนวน 
39  โครงการ งบประมาณ 260,000 บาท  
4.โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งบประมาณ 
31,380  บาท 
๕.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,237 ราย  
งบประมาณ 9,714,100 บาท 
6,จ่ายเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 324 ราย งบประมาณ  
3,290,600 บาท 
๗.จ่ายเงินผู้ป่วยเอดส์  จำนวน 7 ราย งบประมาณ 42,000 บาท 
8.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน 
ตำบลปราสาททอง    งบประมาณ 91,386  บาท 
 
 

ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอาย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีโอกาส 
ได้รับสวัสดิการจากรัฐ และได้รับการช่วยเหลือบรรเทา 
ความเดือดร้อน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความรู้ทางสาธารณสุข  และ 
สามารถรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้มีสุขภาพที่ดีได้  
ในพ้ืนที่ มีการดำเนินการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ  
และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเน่ือง และปลอด 
จากโรคพิษสุนัขบ้า พ้ืนที่ตำบลปราสาททอง มีหน่วยงาน 
และกองทุนที่สนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านสาธารณ 
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ท้ังหมู่บ้าน 
และส่วนราชการในพ้ืนที่ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

การวัดผลเชิงปริมาณ การวัดผลเชิงคุณภาพ 
สามารถดำ เน ินการได ้  8  ก ิ จกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 
925,650.58  บาท ได้แก่  

๑) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจ 
ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลที่ดินโรงเรือนและป้าย (ระยะต่อเน่ือง)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปีงบประมาณ  
2564   งบประมาณ 8,400 บาท  

๒) การซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ งบประมาณ  
44,955.58  บาท 
      ๓) การบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินในความรับผิดชอบ งบประมาณ 
154,020  บาท  
     ๔) โครงการความปลอดภัยทางถนน 
จำนวน 2 คร้ัง  (เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)  
งบประมาณ 43,600 บาท  
    ๕)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 จำนวน 13 หมู่บ้าน งบประมาณ 29,975 บาท  
    ๖)  โครงการลานวัฒนธรรมจากปราชญ์ชาวบ้านสู่เยาวชน 
 (ถ่ายทอดประเพณีการโกนจุก) และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน  
งบประมาณ 100,000 บาท   
   ๗) การจ่ายเงินสำรองกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนและช่วยเหลือ 
เหตุสาธารณภัยในพื้นที่   งบประมาณ 530,200 บาท  
   ๘) อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและเทิดพระเกียรติสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ 2564  ให้แก่ที่ทำการปกครอง 
อำเภอเขวาสินรินทร์ งบประมาณ 14,500 บาท  
 
 
 

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ให้บริการประชาชนที่ดีข้ึน โดยการใช้เทคโนโลยี  
การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนเพ่ิมข้ึน  
ทั้งด้านข้อมูลข่าวสารราชการ และการบริการประชาชนถึง 
พ้ืนที่อย่างใกล้ชิด ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ 
ที่ดี  การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความสมบูรณ์ 
และเพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ  การสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินในทุกมิติ  ประชาชนใน 
พ้ืนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   

ผลการดำเนินการอื่นๆ 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID -19) อบต.ปราสาททอง ได้ใช้งบประมาณจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา  จนเกิดผลดีต่อการลดการแพร่ระบาดการติดเช้ือในพื้นท่ีได้   ได้แก่  

๑) โครงการจัดต้ังสถานท่ีกักกัน Local Quarantine สำหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัด จำนวน ๒ แห่ง  
งบประมาณรวม 998,590.87 บาท  

๒) โครงการจัดต้ังศูนย์พักคอย CI  รองรับผู้ติดเช้ือ จำนวน ๑ แห่ง  งบประมาณรวม  1,269,490 บาท  
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต          
2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต     
   ...........จากการติดตามยังไม่พบ  
2.2 ข้อสังเกต        

๑)การพัฒนาท้องถิ่นมีองค์ประกอบหลายปัจจัย โดยเฉพาะงบประมาณในการดำเนินโครงการ   ภายใต้งบประมาณท่ีจำกัด
ของท้องถิ่น จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณาลำดับความสำคัญของโครงการ และความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุผลเป้าหมายเป็นสำคัญ 
รวมถึงความพร้อมของโครงการในการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นมาพัฒนาพื้นท่ีในอนาคต ดังนั้น
การจัดเตรียมข้อมูล แผนงานโครงการก่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความสำคัญท่ีทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๒) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
และการจัดเวทีบูรณาการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลร่วมกัน เพื่อให้แผนมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันทุกระดับ 
และตอบสนองความต้องการ และแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี โดยแท้จริง  
2.3 ข้อเสนอแนะ          

๑.โครงการ / กิจกรรมท่ีได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว และปรากฏตามแผน 
ดำเนินงานแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้นๆ เว้นแต่กรณีเว้นแต่มีความจำเป็นไม่สามารถ
ดำเนินการได้ หากมีการกันเงินงบประมาณดำเนินการมากเกินไปจะทำให้แผนงานโครงการเกิดการกระจุกตัวในงบประมาณถัดไป
และกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมโครงการตามปกติ 

๒.ควรพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน ภายใต้สถานการณ์การเกิดโรคไวรัสโคโรนา โควิด - 19 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น   

๓.ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพฒันาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ใน 
เรื่องของความพร้อมด้านพื้นท่ี  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม  
และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ  

๔. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลปราสาททองอย่างต่อเนื่อง    ท้ังก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น  เพื่อนำไปสู่องค์กรมือใสใจสะอาดในอนาคต  

๕.ควรมีการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
          ๖.ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการต่างๆ ท่ี
สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น  
          ๗.การพิจารณางบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อใหโ้ครงการกิจกรรมพัฒนาได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง  และการ
พิจารณาดำเนินการจากโครงการท่ีปรากฏในแผนก่อนเป็นสำคัญ  เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาให้มากท่ีสุด  
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2.4 ผลจากการพัฒนา          
 ๑) ประชาชนได้รับสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น 
ปัญญาน้ำท่วมขังในชุมชนลดน้อยลง ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค มีความเพียงพอมากขึ้น 

๒)เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ประชาชน  
ส่วนราชการ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท่ีดีของในท้องถิ่นตนเอง  การส่งเสริมด้านการกีฬา ได้รับการ
พัฒนาเป็นไปตามแบบมาตรฐานกำหนด 
 ๓) ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอาย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับสวัสดิการจากรัฐ และได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้ทางสาธารณสุข  และสามารถรักษาสุขภาพร่างกาย
ตนเองให้มีสุขภาพท่ีดีได้ ในพื้นท่ี มีการดำเนินการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง และ
ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า พื้นท่ีตำบลปราสาททอง มีหน่วยงานและกองทุนท่ีสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านสาธารณของประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม ท้ังหมู่บ้านและส่วนราชการในพื้นท่ี 
         ๔) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้บริการประชาชนท่ีดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพในการ
ให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น ท้ังด้านข้อมูลข่าวสารราชการ และการบริการประชาชนถึงพื้นท่ีอย่างใกล้ชิด ประชาชนเกิดความพึง
พอใจต่อการบริการท่ีดี  การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความสมบูรณ์และเพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ  การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นในทุกมิติ  ประชาชนในพื้นมีความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สิน   
2.5 ผลสรุปภาพรวม      
 ๑) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔เท่ากับ ร้อยละ ๘๕.๒๐   
โดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  8๒.29 รองลงมาอันดับที่ ๑ มี
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๘1.50  และ
ผลการประเมินท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การดำเนินเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 75.77 
 ๒) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจรงิตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 119 โครงการ จาก
จำนวนโครงการท้ังหมด 416 โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ  28.61  ของจำนวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 ๓) ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เท่ากับ 97.29 คะแนน โดย พบว่าประเด็น
ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 98.10 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากมีความสอดคล้องในทุกระดับ 
 ๔) ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เท่ากับ  96.71 คะแนน โดยพบว่าประเด็น 
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และการสรุปสถานการการพัฒนาได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.60 ของคะแนนในภาพรวม
ท้ังหมด  เนื่องจากสถานการณ์การพัฒนาและแผนงานยุทธศาสตร์มีความเช่ือมโยงกัน  ความชัดเจนของช่ือโครงการ ซึ่งเป็น
โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง และดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  
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