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ค าน า 
 

 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนแก่ประชาชน  
ในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยรัฐบาลได้สร้างกระบวนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการถ่ายโดนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายด้าน  ซึ่งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นภารกิจที่ได้ 
รับการถ่ายโอนด้วย  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน  ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 
2556  ขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนาดังกล่าวต่อไป 
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บทน า 
 
๑.๑ ความเป็นมา 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ 
การจัดท าแผนด าเนินการให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนด าเนินงาน  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๒๗ แผนด าเนินการให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคม  ของปีงบประมาณนั้น  หรือภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการ
จัดท าและการแก้ไขแผนด าเนินการเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
  
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปในแนวทางเดียวกันแผนด าเนินการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนด าเนินการ 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินการ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินการจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก  
  (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  (๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
  (๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  (๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ
ประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 ดังนั้นแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน ให้มุ่งสู่สภาวะการอันพึง
ประสงค์ได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยสามารถจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

               

ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานบริหารทั่วไป                           

งานบริหารงานทั่วไป                           

  ค่าวัสดุ                           

1 วัสดุส านักงาน     100,000              

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       20,000              

3 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000  
 

           

4 วัสดุก่อสร้าง 10,000             

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       50,000  
 

           

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     160,000  
 

           

7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       20,000  
 

           

8 วัสดุคอมพิวเตอร์       70,000              

งานบริหารงานคลัง                           

1 วัสดุส านักงาน 50,000                         

2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000                          

3 วัสดุคอมพิวเตอร์       50,000              
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

              

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                           

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                           

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน       60,000  
  

/ /   /  
    

2 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

15,000                /    

3 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน
ภัย 

      10,000              /      

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000              

5 วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000             

แผนงานการศึกษา              

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              

 ค่าวัสดุ              

1 วัสดุส านักงาน 30,000                         

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000             

3 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000                         

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000                      

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000                         
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัยศึกษา                           

  งบด าเนินงาน                           

  ค่าใช้สอย                           

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ       40,000        /               

2 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธ์พืชพันธุ์สัตว์ 50,000          /             

3 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 10,000 

       /     

4 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่า
จัดการเรียน การสอนรายหัวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 120,700 

            

5 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ 55,370 

                        

6 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์ 30,000 

                       

7 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ส าหรับอาหารกลางวัน ศพด.ต.ประทัดบุ 365,295 

            

8 
โครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน การจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัย 50,000 

            

9 โครงการแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร 5,000              

10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 804,804             
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กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 วัสดุการเกษตร 15,000 
 

           
12 วัสดุการศึกษา 10,000             

  ค่าครุภัณฑ ์               

  งบเงินอุดหนุน               

1 
ค่าเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 
กิโลกรัม จ านวน 1 เครื่อง 

18,000        /     

2 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500        /     

3 
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนเจริญราษฎร์
วิทยา 

1,260,000 
 

 /      /     

4 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านพนม 205,800  /      /     

5 อุดหนุนโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 30,000  /      /     

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านพนม 30,000  /      /     

  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ               

1 
โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

      15,000          /    

2 โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า 20,000  
      

/ 
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

              

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้ทันเพศศึกษาและทักษะชีวิต       15,000              /         

แผนงานสาธารณสุข                        

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ               

  ค่าวัสดุ               

1 
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

50,000      /       

2 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธาน 

13,000       /      

3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       72,000              

  งบเงินอุดหนุน               

 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน              

 เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล              

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-9     180,000          /    

2 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปราสาท       20,000        /      

3 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์       10,000        /      
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์                  

  ค่าใช้สอย               

1 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
พิการผู้ด้อยโอกาส 

15,000         /    

2 
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ 
และผู้ไร้ที่พ่ึง 

15,000         /    

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

  ค่าใช้สอย               

 งบเงินอุดหนุน              

1 
โครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

10,000         /    

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์ 5,000         /    

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 15,000        /     

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน 10,000         /    

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลประทัดบุ 10,000         /    

6 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
บุคลากรท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น 

15,000         /    
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 แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 15,000 
        

/ 
   

8 
โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุพบ
ประชาชน 

15,000 
 

           

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
            

1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปราสาท       50,000  
        

/ 
   

 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
            

 ค่าใช้สอย  
            

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น              

1 โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์ 140,000   

           
2 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา       20,000   

           
3 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 15,000        /     

1 โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา       15,000           /   

2 โครงการวันลอยกระทง 45,000   /           

3 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

5,000    /                     

4 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา       40,000                     /     

5 โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000           /   
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

              

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 ค่าใช้สอย              

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000             

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

             

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15,000             

2 ค่าลงทะเบียนต่างๆ 20,000             

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000             

 ค่าวัสดุ              

1 วัสดุส านักงาน 30,000             

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000             

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000             
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

              

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ค่าครุภัณฑ ์              

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์              

1 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล       
แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 30,000 

    /        

2 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 6,300             

    /        

 งานก่อสร้าง              

1 วัสดุก่อสร้าง 50,000             

 งบลงทุน              

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              

 
โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาฯ อบต.ประทัดบุ 
หมู่ที่ 3 บ้านสระกอร์ ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 480,000 

         /   

2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ชาลี เปรื่องวิชา บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ต าบล
ประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 317,000 

         /   
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

              

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
ซอยนางเทียบ ซื่อความซื่อ บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 
ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 151,000 

        /    

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ ไปบ้านโคกลาว 
ต าบลไพล 317,000 

        /    

5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
สระกอร์ หมู่ที่ 3 ไปบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ต าบล
ประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 306,000 

        /    

6 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
หลังศาลาหมู่ที่ 9 บ้านปจิกพัฒนา ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 311,000 

       /     

7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย
ข้างวัดบ้านจบกไปบ้านสระกอร์ 349,000 

       /     

8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอย
ต้นโพธิ์ บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ต าบลประทัดบุ อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 205,000 

       /     

9 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอย
หนองละเบิกบ้านปจิก หมู่ที่ 4 ต าบลประทัดบุ อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 319,000 

        /    
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

              

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 
โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
ประปา หมู่ที่ 6 บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 235,000 

        /    

11 

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
ประปาหมู่ 1,2,8 ที่ตั้งระบบประปาหมู่ที่ 1,2,8  บ้าน
จบก หมู่ที่ 1 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ 240,000 

        /    

 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)              

1 
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(K) 100,000 

            

 แผนงานการเกษตร               

  งานส่งเสริมการเกษตร               

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 20,000                   /   

2 วัสดุการเกษตร 5,000                    
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แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ              

 ค่าใช้สอย              

1 ค่าโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 5,000           /  

2 โครงการรักน้ ารักป่า รักษาแผ่นดิน       15,000            /  

3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,000           /  

4 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

      15,000            /  

  แผนงานงบกลาง                           

  งานงบกลาง                           

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,222,800                          

2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000                         

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ    2,726,400                         
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