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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2563 
     

วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี  
มีความปลอดภัย  
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรอืน” 
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บทน า 
---------------------- 

  

๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๑)  เพ่ือเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

(๒)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ 

  (๓)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๔)  เพ่ือวางแนวทางให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น มี ๓ กรณี ดังนี้  

๓.๑ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนมีขั้นตอน
ดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑.ส านัก/กองที่ต้องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าบันทึกเสนอเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
2. คณะกรรมการสนับสนนุฯ จดัท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่นเพิ่มเติม  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม 
 
๔. เสนอร่างแผนพฒันาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม้นอยกว่า 30 วนั นบัแต่วันที่ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้
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ในกรณีการด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้  จังหวัดสุรินทร์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด    
ที่ สร 0023.3/2163  ลงวนัที่ 20 เมษายน 2563 เรื่องแจ้งแนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19 ) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นการ
จัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )  จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย   

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑.ส านัก/กองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าบันทึกเสนอเหตุผลความจ าเป็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
2. คณะกรรมการสนับสนนุฯ จดัท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
 
๔. เสนอร่างแผนพฒันาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม้นอยกว่า 30 วนั นบัแต่วันที่ 
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้

 
๓.๓ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒/๒  ที่เกี่ยวกับ

โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑.ส านัก/กองที่ต้องการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  จัดท าบันทึกเสนอเหตุผลความ
จ าเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
2. คณะกรรมการสนับสนนุฯ จดัท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่นที่เพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลง  เก่ียวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รฐัพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ต่อผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 
 
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฯให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม้นอยกว่า 30 วนั นบัแต่วันที่ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้
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๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความ
เชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามา
ตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณสูงสุด  
   
    

....................................................................................... 
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วันที่    ๑3   กรกฎาคม   2563 
 
เรื่อง  รายงานเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )   
        เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

 
เรียน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
 
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565 )  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562   และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
โดยการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณเงินสะสม งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้บรรลุวิสัยทัศน์
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ นั้น  
 

  สืบเนื่องจาก ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้ทบทวนแผนงาน
โครงการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  เพ่ือให้การด าเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงานงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  มีความถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน   ตลอดจนหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ได้เสนอแผนงานโครงการพัฒนาเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

   ดังนั้น การด าเนินการจึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททองเป็นส าคัญ  จึงมีเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เ พ่ิมเติม  เปลี่ ยนแปลง ฉบับที่  ๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ขึ้น  และได้ปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒,  ข้อ ๒๒/๑,  ข้อ ๒๒/๒  
     

เสนอโดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
อ าเภอเขวาสินรินทร์    จังหวดัสุรินทร์  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.๐๑ 



แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

  1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   16 936,700             9 1,304,000             -        -                     25          2,240,700          

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น)
0 -                 0 -                   -         -                    2 21862000 2 21862000 4            43,724,000         

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     -         -                   

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     -         -                   

รวมยทุธศาสตร์ที่ 1 0 -                 0 -                   16 936,700             11 23,166,000            2          21,862,000           29          45,964,700         

  2.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    3 180,000                -        -                     3            180,000             

แบบ ผ.๐๒/๑ โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     0 -                   

  2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค

2. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา 

วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน และการทอ่งเที่ยว

ยทุธศาสตร์

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์   จงัหวัดสรุินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

หนา้ที ่5 ผ.01



แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)ยทุธศาสตร์

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์   จงัหวัดสรุินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 2 470,000           2 470,000             2 470,000             2 550,000                2          550,000               10          2,510,000          

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     -         -                   

รวมยทุธศาสตร์ที่ ๒ 2 470,000           2           470,000             2           470,000             5           730,000                2          550,000               13          2,690,000          

3.ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตร 

แหลง่น้้า และเศรษฐกิจพอเพียง

  3.1 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   2 90,400               2 90,400                 2          90,400                 6            271,200             

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   2 1,556,600           10 3,789,000             10         3,789,000             22          9,134,600          

  3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    1 75,000                 -        -                     1            75,000              

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     0 -                   

รวมยทุธศาสตร์ที่ 3 0 -                 -         -                   4           1,647,000           13         3,954,400             12         3,879,400             29          9,480,800          

4.ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์พลงังาน 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

หนา้ที ่6 ผ.01



แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)ยทุธศาสตร์

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์   จงัหวัดสรุินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

  4.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    1 50,000                 1          50,000                 2            100,000             

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     0 -                   

รวมยทุธศาสตร์ที่ ๔ 0 -                 -         -                   -         -                    1           50,000                 1          50,000                 2            100,000             

5.ยทุธศาสตร์การพัฒนาทางสงัคมและการ

สง่เสริมดา้นสาธารณสขุ

    5.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 1 20,000            1 30,000               1 30,000               1 50,000                 1          50,000                 5            180,000             

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของ

ชมุชน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     -         -                   

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     0 -                   

    5.3 แผนงานสาธารณสขุ

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 1 34,380               1 34,380               2 44,380                 1          34,380                 5            147,520             

หนา้ที ่7 ผ.01



แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)ยทุธศาสตร์

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์   จงัหวัดสรุินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     0 -                   

    5.4 แผนงานงบกลาง

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     -         -                   

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     0 -                   

รวมยทุธศาสตร์ที่ ๕ 1 20,000            2           64,380               2           64,380               3           94,380                 2          84,380                 10          327,520             

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 1 200,000           1 200,000             1 300,000             1 400,000                1          400,000               5            1,500,000          

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     0 -                   

    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   1 80,000               2           286,450                1          100,000               4            466,450             

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    -        -                      -        -                     0 -                   

    6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     -         -                   

6.ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนา

องค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมสีว่นร่วมทกุภาคสว่น

หนา้ที ่8 ผ.01



แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)ยทุธศาสตร์

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์   จงัหวัดสรุินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     0 -                   

      ๖.๔ แผนงานงบกลาง

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     -         -                   

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   0 -                    0 -                      -        -                     0

   รวมยทุธศาสตร์ที่ ๖ 1 200,000          1           200,000             2           380,000             3           686,450               2          500,000              9            1,966,450          

รวมทั้งสิ้น  (ย.๑ - ย.๖) 4 690,000          5 734,380             26 3,498,080          36 28,681,230           21 26,925,780          92 60,529,470        

หนา้ที ่9 ผ.01



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ.๐๒  

 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทางคุ้มสระกลาง - สามโค บา้นสามโค

 หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 72 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 360  ตารางเมตร

0 0 0 200,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

 โครงการเพ่ิมเตมิ ตามระเบยีบฯ ขอ้ 22 

 แบบ ผ.๐๒

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

เหตุผล ที่มาโครงการ :มาจากความต้องการของแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นสามโค หมู่ที่ 6

หน้าที ่10 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

2 วางทอ่ระบายน้ า (แยกถนนทางหลวง

ชนบทถึงส่ีแยกกลางหมู่บา้น)      บา้น

พะเนา หมู่ที่ 3

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขังในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ าขนดิผ่าซีก  ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง Dai 0.60 เมตร 

ยาว 330 เมตร

0 0 0 215,000 0 ระยะทาง 

330 เมตร

สามารถปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขังได้

กองช่าง

3 วางทอ่บายน้ าภายในหมู่บา้น    บา้น

แสรออ หมู่ที่ 8  (ซอยบา้นนายวิวัฒน ์ 

สมานจิตร์)

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขังในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ าขนดิผ่าซีก  ขนาด

 Dai  0.30 เมตร ระยะทาง ยาว 

136  เมตร

0 0 48,000 0 0 ระยะทาง 

136  เมตร

สามารถปอ้งกนั

ปญัหาน้ าทว่มขังได้

กองช่าง

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณส่ีแยกศาลาประชาคม บา้นฉัน

เพล หมู่ที่ 2

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี

พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 62 

ตารางเมตร

0 0 33,800 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกสบาย

และปลอดภยั

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

เหตุผล ที่มาโครงการ :มาจากความต้องการของแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นพะเนา หมู่ที่ 3

เหตุผล เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน

หน้าที ่11 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

5 กอ่สร้างทางระบายน้ าด้วยระบบ

ธนาคารน้ าใต้ดิน บา้นตาสอน หมู่ที่ 11

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขังและน้ าเสียในชุมชน

กอ่สร้างทางระบายน้ าด้วยระบบ

ธนาคารน้ าใต้ดิน ปริมาณงาน กว้าง

 0.40 เมตร ยาว 230 เมตร ลึก

เฉล่ีย 0.40 เมตร

0 0 42,000 0 0 ระยะทาง 

230 เมตร

สามารถแกไ้ข

ปญัหาน้ าทว่มขัง

และน้ าเสียใน

ชุมชนได้

กองช่าง

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณสามแยกบา้นนายนพรัตน ์ โจม

รัมย์  บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี

พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 24 ตร.ม.

 หนา 0.15 เมตร

0 0 12,400 0 0 จ านวน

พื้นที่ 24 

ตร.ม.

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกสบาย

และปลอดภยั

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

เหตุผล เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน

เหตุผล มาจากแผนความต้องการของแผนพฒนาหมู่บา้น บา้นตาสอน หมู่ที่ 11

เหตุผล เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน

หน้าที ่12 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณส่ีแยกบา้นนายธีรโชติ  กองทอง

 บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี

พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 9.80  

ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

0 0 5,000 0 0 จ านวน

พื้นที่ 9.80

 ตร.ม.

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกสบาย

และปลอดภยั

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณสามแยกบา้นนางประไพ  

เหมอืนดี บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี

พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 19 

ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

0 0 9,800 0 0 จ านวน

พื้นที่ 19 

ตร.ม.

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกสบาย

และปลอดภยั

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

เหตุผล เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน

เหตุผล เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน

หน้าที ่13 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณด้านข้างศูนย์พฒันาต าบล

ปราสาททอง บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี

พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 60 

ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

0 0 37,000 0 0 จ านวน

พื้นที่ 60 

ตร.ม.

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกสบาย

และปลอดภยั

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

เหตุผล  เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการรับเร่ืองร้องทกุข์ร้องเรียน

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณส่ีแยกบา้นนายวิโรจน ์ พอ่ค้า 

บา้นพะเนา หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี

พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 75 

ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

0 0 47,600 0 0 จ านวน

พื้นที่ 75 

ตร.ม.

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกสบาย

และปลอดภยั

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

เหตุผล  เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการรับเร่ืองร้องทกุข์ร้องเรียน

หน้าที ่14 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณส่ีแยกบา้นนายสุรินทร์ สมานใจ

 บา้นพะเนา หมู่ที่ 3

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี

พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 34 

ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

0 0 18,600 0 0 จ านวน

พื้นที่ 34 

ตร.ม.

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกสบาย

และปลอดภยั

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

เหตุผล  เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการรับเร่ืองร้องทกุข์ร้องเรียน

12 กอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะภายในสนาม

กฬีาต าบลปราสาททอง

1)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดบริการ

สาธารณะ  2) เพื่อใหม้ี

หอ้งน้ าสาธารณะที่ถูก

สุขลักษณะไว้บริการ

ประชาชนอย่างเพยีงพอ

กอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะภายใน

สนามกฬีาต าบลปราสาททอง 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 4.50 

เมตร จ านวน 3 หอ้ง

0 0 150,000 150,000 0 จ านวน 1 

แหง่

มหีอ้งน้ าสาธารณะ

ใหบ้ริการ

ประชาชนอย่าง

เพยีงพอ

กองช่าง

เหตุผล เนื่องจากหอ้งน้ าสาธารณะภายในสนามกฬีาต าบลปราสาททองมไีมเ่พยีงพอ

หน้าที ่15 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

13 กอ่สร้างทางระบายน้ าด้วยระบบ

ธนาคารน้ าใต้ดินภายในสนามกฬีา

ต าบลปราสาททอง

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในสนามกฬีา

ต าบลปราสาททอง ด้วย

ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน

กอ่สร้างทางระบายน้ าด้วยระบบ

ธนาคารน้ าใต้ดิน ปริมาณงานกว้าง 

0.50 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉล่ีย

 0.50 เมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการจ านวน 1 

ชุด

0 0 118,000 118,000 0 ระยะทาง 

350 เมตร

สามารถน าระบบ

ธนาคารน้ าใต้ดินม

ใช้ในการปอ้งกนั

น้ าทว่มขังภายใน

สนามกฬีาได้

กองช่าง

เหตุผล เนื่องจากพื้นที่ภายในสนามกฬีาต าบลปราสาททอง ประสบปญัหาน้ าทว่มขัง จึงเปน็อปุสรรคต่อ

การเล่นกฬีา

หน้าที ่16 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

14 สร้างจุดรวบรวมขยะอนัตรายประจ า

หมู่บา้น

1)เพื่อใหชุ้มชนมจีุดรวบ

ขยะอนัตรายประจ า

หมู่บา้น 2) เพื่อใหม้กีาร

จัดการขยะอนัตรายที่มี

ความปลอดภยั ถูกต้อง

ตามสุขลักษณะ

สร้างจุดรวบรวมขยะอนัตรายทรง

ส่ีเหล่ียมโครงสร้างท าจากเหล็ก

ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 2.20 เมตร 

ลึก 1.20 เมตร  หลังคามงุด้วย

เมนทอลชีส มทีี่เกบ็ขยะอนัตราย 

จ านวน 5 ช่อง พร้อมติดต้ัง จ านวน

 13 ชุด

0 0 45,000 150,000 0 จ านวน 13

 หมู่บา้น

1)ทกุหมู่บา้นมจีุด

รวบรวมขยะ

อนัตรายประจ า

หมู่บา้น 2) 

สามารถลดความ

เส่ียงจากอนัตราย

จากขยะอนัตรายได้

ส านกัปลัด

อบต.

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น

นางสายทอง  มศีรี  บา้นสามโค หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่

คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 75 ตารางเมตร

0 0 54,000 0 0 ระยะทาง  

15 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกสบาย

และปลอดภยั

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

เหตุผล เนื่องจากในพื้นที่ยังไมม่ทีี่รวบรวมขยะแบบถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน

หน้าที ่17 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

16 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากบา้น

นางสมรส  พนูชัย ถึงบา้นนางสาว

ฉวีวรรณ  จารัตน ์) บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ า ขาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง Dia 0.40 เมตร 

ยาว 150 เมตร

0 0 82,500 0 0 ระยทาง 

150  เมตร

สามารถแกไ้ข

ปญัหาน้ าทว่มขัง

และน้ าเสียใน

ชุมชนได้

กองช่าง

เหตุผล เพื่อแกไ้ขความเดือนร้อนใหป้ระชาชนจากการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน

เหตุผล เพื่อแกไ้ขความเดือนร้อนใหป้ระชาชนจากการรับเร่ืองร้องทกุข์ ร้องเรียน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

1 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงหนิคลุก จาก

บา้นนายเข็มทอง ปญัญาคิด เชื่อมบา้น

ตาสอน บา้นโพธิน์อ้ย หมู่ที่ 12

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 170.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

0.70 เมตร หรือ มปีริมาตรดินไม่

นอ้ยกว่า 450.00 ลูกบาศกเ์มตร 

ลงหนิคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 170.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 

เมตร หรือมปีริมาตรหนิคลุกไม่

นอ้ยกว่า 51.00 ลูกบาศกเ์มตร

0 0 0 88,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

 โครงการเปลี่ยนแปลง ตามระเบยีบฯ ขอ้ 22/1   

เหตุผล  แกไ้ขรายละเอยีดโครงการ   แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 

ฉบบัที่ 1 พ.ศ.2563 หนา้ที่ 15 รายการที่ 13  (ที่มาโครงการ :มาจากแผนพฒันาหมู่บา้น ของ บา้นโพธิ์

นอ้ย หมู่ที่ 12)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

2 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์เพื่อผลิตน้ าประปาหมู่บา้น 

บา้นพะเนา   หมู่ที่ 3

เพื่อใช้ระบบสูบน้ า

พลังงานแสงอาทติย์ใน

การผลิตน้ าประปา

หมู่บา้น แกไ้ขปญัหาภยั

แล้ง

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์  ประกอบด้วยแผงโซล่า

เซล ขนาด 250 วัตต์  จ านวน 8 

แผง บริเวณประปาหมู่บา้นพะเนา 

หมู่ที่ 3 จ านวน 1 ระบบ

0 0 0 129,000 0 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อย่าง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

3 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงหนิคลุกจาก

ที่ดินนางสว่าง  พอกพนู ถึง ที่ดินนาง

วันดี  ยืนยาว บา้นฉันเพล  หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคม

ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 3 

เมตร ยาว 50 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 

เมตร หรือมปีริมาตรดินไมน่อ้ยกว่า

 130 ลบ.ม. ลงหนิคลุก ขนาดกว้าง

 2 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร หรือมปีริมาตรหนิคลุก

ไมน่อ้ยกว่า 10 ลบ.ม.

0 0 0 21,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองชาง

เหตุผล  แกไ้ขรายละเอยีดโครงการและงบประมาณโครงการเพื่อความถูกต้อง สมบรูณ์ เดิมปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.

2561 -2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 พ.ศ.2563 หนา้ที่ 17 รายการที่ 20
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชมุชน 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

4 กอ่สร้างปา้ยโครงการสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกยีรติ (สวนปราสาททอง

เฉลิมพระเกยีรติ)

เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์ เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพธิีบรมราชาภเิษก

ด าเนนิการกอ่สร้างปา้ยโครงการ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 

(สวนปราสาททองเฉลิมพระเกยีรติ)

ตามรูปแบบที่กรมโยธาธิการและผัง

เมอืงก าหนด  จ านวน 1 แหง่

0 0 233,000 233,000 0 จ านวน 1 

แหง่

มปีา้ย

ประชาสัมพนัธ์สวน

เฉลิมพระเกยีรติ

และได้แสดงออก

ถึงความจงรักภกัดี

ต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์

กองช่าง

0 0 936,700 1,304,000 0

เหตุผล  เปล่ียนแปลงชื่อโครงการเพื่อความถูกต้อง สมบรูณ์ เดิมปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2563  หนา้ที่ 14 รายการที่ 12

 รวม

เหตุผล แกไ้ขรายละเอยีด งบประมาณ เพื่อความถูกต้อง สมบรูณ์ ตามรูปแบบที่ก าหนด เดิมปรากฎใน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที่ 145 รายการที่ 21

หน้าที ่21 ย.1



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
  (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท) (KPI)

โครงการเปลี่ยนแปลง ตามระเบยีบฯ ขอ้ 22 /1  

1 การจัดส่งทมีนกักฬีาเข้าร่วม

แข่งขันในระดับต าบล/

อ าเภอ/จังหวัด

เพื่อส่งเสริมการพฒันาทกัษะด้าน

กฬีาสู่ความเปน็เลิศ ในระดับ

ต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด

ทมีนกักฬีาต าบลปราสาท

ทอง ที่เข้าร่วมแข่งขัน

ระดับต าบล ระดับอ าเภอ

 ระดับจังหวัด

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน

ทมีนกักฬีา

ประชาชนสามารถพฒันาทกัษะ

ด้านกฬีาที่เปน็เลิศ และพฒันาสู่

การเปน็นกักฬีาอาชีพได้

กอง

การศึกษาฯ

เหตุผล  แกไ้ขชื่อโครงการ/กจิกรรมให ้ถูกต้องสมบรูณ์ เดิมปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

(พ.ศ.2561 -2565)  หนา้ที่ 139  รายการที่ 9

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยววิถีชมุชน /ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยววิถีชมุชน /ยทุธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยทุธศาสตร์ที่ 2.  การสง่เสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.๐๒ 

หนา้ที ่25 ย 2



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
  (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท) (KPI)

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยววิถีชมุชน /ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยววิถีชมุชน /ยทุธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยทุธศาสตร์ที่ 2.  การสง่เสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

2 จัดการแข่งชันกฬีา

ประชาชนต าบลปราสาททอง

 (ปราสาททองเกมส์)

1)เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีาและ

การออกก าลังกายของประชาชน 

2) เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้เวลา

ว่างใหเ้กดิประโยชนแ์ละหา่งไกล

ยาเสพติด 3)เพื่อส่งเสริมความรัก

 ความสามคัคีในชุมชน

ด าเนนิการจัดการแข่งขัน

กฬีาประชาชน ปลีะ 1 

คร้ัง โดยมผู้ีเข้าร่วม

แข่งขันจาก 13 หมู่บา้น 

(11 ทมีนกักฬีา)

320,000 320,000 320,000 400,000 400,000 จ านวน 11

 ทมี

1)ประชาชนได้รับการพฒันา

ความสามารถด้านกฬีาเพื่อความ

เปน็เลิศและกฬีาอาชีพ 2)เด็กและ

เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลา

ว่างใหเ้กดิประโยชนห์า่งไกลยา

เสพติด 3)เกดิความรักความ

สามคัคีในชุมชน

กอง

การศึกษาฯ

470,000 470,000 470,000 550,000 550,000รวม 

เหตุผล  แกไ้ขรายละเอยีดงบประมาณการด าเนนิการใหถู้กต้อง สมบรูณ์ ในป ี2564 ,2565 

เดิมปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนา้ที่ 137 รายการที่ 4

หนา้ที ่26 ย 2



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกก าจัดวัชพืชล าห้วยกรวด บ้าน

ฉันเพล หมู่ที่ 1 ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1.เพื่อการพัฒนาความสะอาด

ล าห้วย 2.เพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าในล าห้วยกรวด 3.เพื่อ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ขุดลอกก าจัดวัชพืช (ช่วงที่ 1) 

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 

195 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 

เมตร ขุดลอกก าจัดวัชพืช 

(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 8 เมตร 

ยาว 335 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30

 เมตร (ล าห้วยกรวดบ้านฉัน

เพล  หมู่ที่ 1)

0 0 41,500 41,500 41,500 จ านวน 1

 แห่ง

ล าห้วยปราศจาก

วัชพืชและเกษตรกร

มีน้ าอุปโภคและน้ า

เพื่อการเกษตรที่

เพียงพอตลอดปี

กองช่าง

เหตุผล เปล่ียนแปลงปีงบประมาณ  2564,2565  เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์  เดิมปรากฎใน(แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1  รายการที่ 5 หน้า 31

แบบ ผ. ๐๒

หน่วย

รับผิดชอบหลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบฯข้อ 22/1

หน้าที ่27 ย. 3



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หน่วย

รับผิดชอบหลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 ขุดลอกก าจัดวัชพืชหนองจบก บ้านฉัน

เพล หมู่ที่ 1 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ

เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1) เพื่อการพัฒนาความสะอาด

หนองจบก 2)เพิ่มปริมาณการกัก

เก็บน้ าหนองจบก 3)เพื่อแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง

ก าจัดวัชพืชลอยน้ า (ผักตบชวา

,จอก และจอกหูนู) พื้นที่ 

จ านวน 12.70 ไร่

0 0 48,900 48,900 48,900 จ านวน 1

 แห่ง

เกษตรกรมีน้ า

อุปโภคและน้ าเพื่อ

การเกษตรที่

เพียงพอตลอดปี

กองช่าง

0 0 90,400 90,400 90,400รวม 

เหตุผล เปล่ียนแปลงปีงบประมาณ  2564,2565   เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ เดิมปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1  รายการที่ 6 หน้า 31

หน้าที ่28 ย. 3



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้การผสมเทียมโค 1)เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้

ความเขา้ใจการผสมเทียมและ

สามารถผสมเทียมโคของตัวเองได้  

2)เพือ่ลดรายจา่ยในการผสมเทียมโค

ของเกษตรกร

อบรมใหค้วามรู้กลุ่มเกษตรกรผู้

เล้ียงโค ต าบลปราสาททอง 

จ านวน 15 ราย

0 0 0 75,000 0 ตัวแทน

เกษตรกร

 จ านวน 

15 ราย

1) เกษตรกรมีความรู้ความ

เข้าใจการผสมเทียมและ

สามารถผสมเทียมโคของ

ตนเองได้    2) สามารถลด

รายจ่ายในการผสมเทียมโค

ของเกษตรกร

ส านัก

ปลัดอบต.

0 0 0 75,000 0    รวม   

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น้ า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็

งบประมาณและผ่านที่มา หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

เหตุผล แกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการเพือ่ความถกูต้อง สมบรูณ์ เดิมปรากฎใน แผนพฒันาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 พ.ศ.2563   หน้าที่ 32  รายการที่  1

โครงการเปลี่ยนแปลง ตามระเบยีบฯ ขอ้ 22/1 

หนา้ที่ 29] ย. 3



หนา้ที่ 29] ย. 3



แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่รับ
   (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) ผิดชอบ

โครงการเพิ่มเติม ตามระเบยีบฯ ข้อ 22 

1 โครงการอถล.รักษ์

ส่ิงแวดล้อม  (อาสาสมคัร

ทอ้งถิ่นไทยรักษโ์ลก)

1)เพื่อส่งเสริมกจิกรรมจิตอาสา

พฒันาพื้นที่สาธารณะ 2) เพื่อ

สนบัสนนุกจิกรรมอาสาสมคัร

ทอ้งถิ่นไทยรักษโ์ลก

จัดกจิกรรมพฒันา

ส่ิงแวดล้อมภายใน

หมู่บา้นและที่

สาธารณะประโยชน์

ภายในต าบลปราสาท

ทอง

0 0 0 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง จิตอาสาในพื้นที่ต าบล

ปราสาททองได้ท ากจิกรรม

ร่วมกนัในการพฒันา

ส่ิงแวดล้อมให ้มคีวาม

สะอาด นา่อยู่มากขึ้น

ส านกัปลัดอบต.

0 0 0 50,000 50,000รวม  

เพิ่มเติมโครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด้าน
ส่ิงแวดล้อม

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง 2565  ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

              4.1   แผนงานสรา้งความเขม้แขงของชมุชน

หนา้ที ่30 ย.4



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยทุธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสงัคมและการสง่เสริมดา้นสาธารณสขุ

5.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  ( KPI )

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

 โครงการเพ่ิมเตมิ /เปลี่ยนแปลง ตามระเบยีบฯ ขอ้ 22/2 (อ านาจผู้บริหารทอ้งถ่ิน)

1 สงเคราะหค์รอบครัวที่มฐีานะ

ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส

หรือผู้ไร้ที่พึ่ง

เพื่อสงเคราะหช์่วยเหลือ

ครอบครัวที่มฐีานะยากจนหรือ

ผู้ด้อยโอกาส ใหม้รีายได้

เพยีงพอแกก่ารด ารงชีพ และ

สามารถพึ่งพาตนเองได้

เพือ่ใหก้ารช่วยเหลือครอบครัวที่

มีฐานะยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 

ใหม้ีรายได้เพียงพอแกก่ารด ารง

ชีพ และสามารถพึง่พาตนเองได้ 

โดยปฏบิติัตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่อง

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

20,000 30,000 30,000 50,000 50,000 จ านวน

ครัวเรือน

ครัวเรือนผู้ยากจนหรือ

ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ

ช่วยเหลือและมกี าลังใจใน

การด ารงชีวิตตามความ

เหมาะสม

ส านกั

ปลัดอบต.

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ แบบ ผ.  ๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565 )  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลกั

เหตุผล  แกไ้ขรายละเอยีดงบประมาณโครงการ ป ี64, ป6ี5  เดิมปรากฏในแผนพฒันา

ทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนา้ที่ 164 รายการที่ 2

หนา้ที ่31 ย.5



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยทุธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสงัคมและการสง่เสริมดา้นสาธารณสขุ

5.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  ( KPI )

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลกั

หนา้ที ่32 ย.5



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยทุธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสงัคมและการสง่เสริมดา้นสาธารณสขุ

5.3 แผนงานสาธารณสขุ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  ( KPI )

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

 โครงการเพ่ิมเตมิ ตามระเบยีบฯขอ้ 22

1 อดุหนนุโครงการขอรับเงิน

อดุหนนุในการใหก้าร

สงเคราะหแ์กร่าษฎรที่

ประสบความทกุข์ยาก

เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส

ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภยั ประจ าปี

งบประมาณ 2564

1)เพื่อหารายได้น าไปจัด

กจิกรรมสาธารณกศุล เช่นการ

ออกรับบริจาคโลหติ ดวงตา 

และอวัยวะการส่งเสริมสุขภา

อนามยั และการพฒันา

คุณภาพชีวิต รวมทั้งการ

ด าเนนิการตามโครงการ

พระราชด าริ

1)ประชาชนในพืน้ทีจ่.สุรินทร์ 

จ านวน 17 อ าเภอ ได้รับการ

ช่วยเหลือ บรรเทาทกุข์ได้อยา่ง

รวดเร็วและทนัเหตุการณ์ 2)

ประชาชนในพืน้ทีจ่.สุรินทร์ ทัง้ 

17 อ าเภอ ได้รับการส่งเสริม

การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของเด็กและเยาวชนใหม้ีคุณภาพ

ชีวิตทีดี่ขึ้น

0 0 0 10,000 0 จ านวน 1

แหง่

1.สามารแก้ไขปัญหาความ

เดือนร้อนให้กับราษฎรทั้ง 17 

อ าเภอที่อาศัยอยูใ่นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 173 แห่ง

 ที่ประสบสาธารณณภัยต่างๆ 

เช่นราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย 

วาตภัย อุทกภัย รวมถึงราษฎร

 ที่ถูกฟ้าผ่า ได้รับการช่วยเลือ

บรรเทาทุกข์ทันท่วงที

ส านกั

ปลัดอบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

แบบ ผ.  ๐๒

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565 )  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลกั

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หนา้ที ่32 ย.5



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยทุธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสงัคมและการสง่เสริมดา้นสาธารณสขุ

5.3 แผนงานสาธารณสขุ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  ( KPI )

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลกั
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณหนว่ยงานสมทบ 

จ านวน 1,164,300 บาท

2)เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผู้

ประสบสาธารณภยัต่างๆ 3) 

เพื่อใหก้ารสงเคราะหแ์ก่

ราษฎรที่ประสบความทกุข์ยาก

เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและผู้พกิาร โดยเฉพาะ

ในถิ่นทรุกนัดารทั้งในทอ้งถิ่น

และทอ้งที่ทั่วไปตลอดทั้งใน

ชุมชนตามความจ าเปน็

3)เด็กและเยาวชนตลอด

ทั้งผู้ปว่ย ผู้สูงอายุและผู้

พกิารที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 17 

อ าเภอได้รับการดูแล

สุขภาพอนามยัทด่ีีขึ้น

2) สามารถให้การช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุผู้พิการ

ที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่ได้รับ

ความเดือดร้อน ฯ

เหตุผล ที่มาโครงการ ตามหนงัสือส านกังานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ที่ สข.สร.ว

431/2563 ลงวันที่ 9 ม.ิย. 63 เร่ืองโครงการขอรัยเงินอดุหนนุในการใหก้ารสงเคราะหแ์ก่

ราษฎรที่ประสบความทกุข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภยั ประจ าป ี2564

หนา้ที ่33 ย.5



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยทุธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสงัคมและการสง่เสริมดา้นสาธารณสขุ

5.3 แผนงานสาธารณสขุ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  ( KPI )

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลกั
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

 โครงการเปลี่ยนแปลง ตามระเบยีบฯ ขอ้ 22/2 (อ านาจผู้บริหารทอ้งถ่ิน)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้

 ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ

เจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟา้จุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช

กมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน

 วรขัตติยราชนารี

เพื่อใหพ้ื้นที่ต าบลปราสาททอง

 ปลอดจากโรคพษิสุนขับา้ 

และสนองพระปณิธานศร.ดร.

สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอเจ้า

ฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัร

ราชกมุารีฯ

ด าเนนิการรณรงปอ้งกนั

โรคพษิสุนขับา้นและ

สนบัสนนุการฉีดวัคซีน

ใหแ้กสุ่นขัและแมวที่ขึ้น

ทะเบยีนในอตัราตัวละ 

30 บาท

0.00 34,380 34,380 34,380 34,380 พื้นที่

ปลอดจาก

โรคพษิ

สุนขับา้น 

ร้อยละ 

100

พื้นที่ต าบลปราสาททอง 

ปลอดจากโรคพษิสุนขับา้

ส านกั

ปลัดอบต.

0.00 34,380 34,380 44,380 34,380 รวม 

เหตุผล  แกไ้ขเปล่ียนแปลง ชื่อโครงการ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มถิุนายน 2563 เร่ืองแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ีพ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เดิมปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

(พ.ศ.2561 -2565) หนา้ที่ 189 รายการที่ 22

หนา้ที ่34 ย.5



๒.บญัชีโครงการพฒันา

ย.6 ยทุธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมสีว่นร่วมทกุภาคสว่น

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเปลี่ยนแปลง ตามระเบยีบฯ ขอ้ 22/2 (อ านาจผู้บริหารทอ้งถ่ิน)

1 การจัดการเลือกต้ัง เพื่อด าเนนิการจัดการเลือกต้ัง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ก าหนด

ด าเนนิการจัดการ

เลือกต้ังตามที่

คณะกรรมการการ

เลือกต้ังก าหนด และการ

รณรงค์ประชาสัมพนัธ์

การจัดการเลือกต้ังทกุ

ระดับ

200,000 200,000 300,000 400,000 400,000 จ านวน 13 

เขตเลือกต้ัง

ประชาชนได้ใช้

สิทธิการเลือกต้ัง

ตามระบอบ

ประชาธิปไตย

ส านกัปลัด

อบต.

200,000 200,000 300,000 400,000 400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลพัธ์ที่

คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

เหตุผล แกไ้ขรายละเอยีดงบประมาณ ป ี64/65 เพื่อความถูกต้อง สมบรูณ์ เดิมปรากฏใน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนา้ที่ 194  รายการที่ 3

รวม  

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั

แบบ ผ. ๐๒

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ : ยทุธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั 

หนา้ที ่35 ย.6



๒.บญัชีโครงการพฒันา

ย.6 ยทุธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมสีว่นร่วมทกุภาคสว่น

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร

ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรที่

กรมปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั ก าหนดใหแ้ก่

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพล

เรือน มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่ของ อปพร.

จัดฝึกอบรมทบทวน 

ใหแ้กส่มาชิกอปพร. 

จ านวน 120 คน

0 0 0 186,450 0 จ านวน 

120 คน

สมาชิกอปพร.

ได้รับการฝึกอบรม

และมีความรู้ความ

เข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่เพิม่

มากขึ้น  และน า

ความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ได้

ส านกัปลัด

อบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลพัธ์ที่คาด

ว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

เหตุผล เพิ่มเติมตามอ านาจหนา้ที่งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

โครงการเพ่ิมเตมิ ตามระเบยีบฯ ขอ้ 22

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั

แบบ ผ. ๐๒

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ : ยทุธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั 

หนา้ที ่36 ย.6



ย.6 ยทุธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมสีว่นร่วมทกุภาคสว่น

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลพัธ์ที่คาด

ว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั

โครงการเปลี่ยนแปลง ตามระเบยีบฯ ขอ้ ๒๒/๒ (อ านาจผู้บริหารทอ้งถ่ิน)

1 ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิต

อาสาภยัพบิติัประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลปราสาททอง

เพื่อฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรที่

กรมปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภยก าหนด เพื่อเปน็ผู้ช่วย

เจ้าพนกังานในการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัในระดับพื้นที่

จัดฝึกอบรมทบทวนใหแ้ก่

จิตอาสาภยัพบิติัประจ า

ต าบลปราสาททอง

0 0 80,000 100,000 100,000 จ านวนผู้

เข้ารับ

ฝึกอบรม

มชีุดปฏบิติัการ

จิตสาภยัพบิติั 

ช่วยเหลืองาน

เจ้าพนกังานใน

การปอ้งกนั

และบรรเทาสา

ธารณภยัในพื้นที่

ส านกัปลัด

อบต.

0 0 80,000 286,450 100,000

เหตุผล..แกไ้ขเปล่ียนงบประมาณด าเนนิการ ป ี2564, 2565 เดิมปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

(พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 1 พ.ศ.2563 หนา้ที่ 43 รายการที่ 1

รวม  

หนา้ที ่37 ย.6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ.๐๒ /๑ 

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพของอปท. 

 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเพ่ิมเตมิ ตามระเบยีบขอ้ 22 

1 โครงการพฒันาเมอืงและปรับปรุงภมูิ

ทศัน ์หนองพะเนาสาธารณประโยชน ์

บา้นพะเนา หมู่ที่ 3 ต าบลปราสาททอง

 อ าเภอเขวาสิน รินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1)เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์

แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์

เปน็สวนสุขภาพประจ า

ต าบล 2) ประชาชนในพื้นที่

มสีถานที่ออกก าลังกาย

และพกัผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น

เพื่อปรับปรุงภมูทิศันเ์ปน็

สวนสุขภาพ ณ หนองพะ

เนาสาธารณประโยชน ์

บา้นพะเนา หมู่ที่ 3  

จ านวนพื้นที่ 14 ไร่ ตาม

รูปแบบที่กรมโยธาธิการ

ก าหนด

0 0 0 14,000,000 14,000,000 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนในพื้นที่

ต าบลปราสาททอง

 มพีื้นที่ส าหรับ

ออกก าลังกาย

และพกัผ่อนหย่อน

ใจ

กองช่าง

 แบบ ผ.๐๒ /  ๑

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 -  2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เหตุผล  เพิ่มเติมโครงการตามนโยบายการพฒันาเมอืงเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายใหแ้กป่ระชาชน

หน้าที่ 39 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

โครงการเปลี่ยนแปลง ตามระเบยีบขอ้ 22/1 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน

พะเนา - บ้านโคกอาโพน บ้านพะเนา หมู่ที่ 3 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม

ระหวา่งหมู่บ้านให้สะดวกสบาย

และมีความปลอดภัยเพิม่ขึ้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว 1450 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 

8,700 ตารางเมตร พิกัดเร่ิมต้น

 N 14.954464 E 103.651695

 จดุส้ินสุด N 14.953461 E 

103.664061

0 0 0 7,862,000 7,862,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมเชื่อม

ระหวา่งหมู่บ้าน/

ต าบลที่สะดวกสบาย 

มีความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพยสิ์น

เพิม่ขึ้น

กองช่าง

อบต.

ปราสาท

ทอง

0 0 0 21,862,000 21,862,000

เหตุผล  แก้ไขรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ให้ถูกต้องตามหลักวชิาการช่าง และเพือ่ประโยชน์ของประชาชน

ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 49 

รายการที่ 5

รวม

หน้าที่ 40 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างลานตากผลผลิต

การเกษตร บา้นฉนัเพล หมู่ที่ 1

1)เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2) เพือ่ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ ์3)

ประชาชนมีสถานที่ในการตาก

ผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 821

 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.12 

เมตร

0 0 0 353,000 353,000 จ านวน 1

 แหง่

1)ได้เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2) ได้ยืด

ระยะเวลาในการเก็บรักษา

เมล็ดพนัธ ์3. ประชาชนมี

สถานที่ในการตากผลผลิต

ทางการเกษตร

กองช่าง

2 กอ่สร้างลานตากผลผลิต

การเกษตร บา้นฉนัเพล หมู่ที่ 2

1)เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2)เพือ่ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ ์3)

ประชาชนมีสถานที่ในการตาก

ผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 823

 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.12 

เมตร

0 0 0 360,000 360,000 จ านวน 1

 แหง่

1)ได้เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2)ได้ยืด

ระยะเวลาในการเก็บรักษา

เมล็ดพนัธ ์3)ประชาชนมี

สถานที่ในการตากผลผลิต

ทางการเกษตร

กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตา้บลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

โครงการเพ่ิมเตมิ ตามระเบยีบฯ ขอ้ 22

เหตุผล  มาจากความต้องการแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นฉนัเพล หมู่ที่ 1  ส าหรับโครงการภายใต้

แผนงาน/โครงการที่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม

หน้าที ่41



เปา้หมาย ตัวชี้วดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตา้บลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

3 กอ่สร้างลานตากผลผลิต

การเกษตร บา้นพะเนา หมู่ที่ 3

1)เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2) เพือ่ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ ์3)

ประชาชนมีสถานที่ในการตาก

ผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 936

 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.12 

เมตร

0 0 0 412,000 412,000 จ านวน 1

 แหง่

1.ได้เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2. ได้ยืด

ระยะเวลาในการเก็บรักษา

เมล็ดพนัธ ์3. ประชาชนมี

สถานที่ในการตากผลผลิต

ทางการเกษตร

กองช่าง

เหตุผล  มาจากความต้องการแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นฉนัเพล หมู่ที่ 2  ส าหรับโครงการภายใต้

แผนงาน/โครงการที่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม

เหตุผล  มาจากความต้องการแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นพะเนา หมู่ที่ 3  ส าหรับโครงการภายใต้

แผนงาน/โครงการที่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม

หน้าที ่42



เปา้หมาย ตัวชี้วดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตา้บลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

4 กอ่สร้างลานตากผลผลิต

การเกษตร บา้นระงอล หมู่ที่ 4

1)เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2)เพือ่ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ ์3)

ประชาชนมีสถานที่ในการตาก

ผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 900

 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.12 

เมตร

0 0 0 390,000 390,000 จ านวน 1

 แหง่

1)ได้เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2)ได้ยืด

ระยะเวลาในการเก็บรักษา

เมล็ดพนัธ ์3)ประชาชนมี

สถานที่ในการตากผลผลิต

ทางการเกษตร

กองช่าง

5 กอ่สร้างลานตากผลผลิต

การเกษตร บา้นสามโค หมู่ที่ 6

1)เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2)เพือ่ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ ์ 3)

ประชาชนมีสถานที่ในการตาก

ผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 860

 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.12 

เมตร

0 0 0 379,000 379,000 จ านวน 1

 แหง่

1)ได้เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2)ได้ยืด

ระยะเวลาในการเก็บรักษา

เมล็ดพนัธ ์ 3)ประชาชนมี

สถานที่ในการตากผลผลิต

ทางการเกษตร

กองช่าง

เหตุผล  มาจากความต้องการแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นระงอล หมู่ที่ 4 ส าหรับโครงการภายใต้

แผนงาน/โครงการที่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม

หน้าที ่43



เปา้หมาย ตัวชี้วดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตา้บลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

6 กอ่สร้างลานตากผลผลิต

การเกษตร บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7

1)เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2) เพือ่ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ ์3)

ประชาชนมีสถานที่ในการตาก

ผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 

1}065 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย

 0.12 เมตร

0 0 0 499,000 499,000 จ านวน 1

 แหง่

1.ได้เพิม่มูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตร 2. ได้ยดื

ระยะเวลาในการเกบ็

รักษาเมล็ดพนัธ ์3. 

ประชาชนมีสถานที่ใน

การตากผลผลิตทางการ

เกษตร

กองช่าง

เหตุผล  มาจากความต้องการแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นสามโค หมู่ที่ 6  ส าหรับโครงการภายใต้

แผนงาน/โครงการที่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม

เหตุผล  มาจากความต้องการแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7   ส าหรับโครงการภายใต้

แผนงาน/โครงการที่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม

หน้าที ่44



เปา้หมาย ตัวชี้วดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตา้บลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

7 กอ่สร้างลานตากผลผลิต

การเกษตร บา้นแสรออ หมู่ที่ 8

1)เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2) เพือ่ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ ์3)

ประชาชนมีสถานที่ในการตาก

ผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 750

 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.12 

เมตร

0 0 0 337,000 337,000 จ านวน 1

 แหง่

1)ได้เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2)ได้ยืด

ระยะเวลาในการเก็บรักษา

เมล็ดพนัธ ์3)ประชาชนมี

สถานที่ในการตากผลผลิต

ทางการเกษตร

กองช่าง

8 กอ่สร้างลานตากผลผลิต

การเกษตร บา้นใหม่ หมู่ที่ 9

1)เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2) เพือ่ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ ์     

3.)ประชาชนมีสถานที่ในการ

ตากผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 420

 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.12 

เมตร

0 0 0 183,000 183,000 จ านวน 1

 แหง่

1)ได้เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2)ได้ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพันธ์ 3)

ประชาชนมีสถานที่ในการตาก

ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

เหตุผล  มาจากความต้องการแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นแสรออ หมู่ที่ 8   ส าหรับโครงการภายใต้

แผนงาน/โครงการที่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม

หน้าที ่45



เปา้หมาย ตัวชี้วดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตา้บลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

9 กอ่สร้างลานตากผลผลิต

การเกษตร บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 12

1)เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2) เพือ่ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ ์     

3)ประชาชนมีสถานที่ในการ

ตากผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 810

 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.12 

เมตร

0 0 0 381,000 381,000 จ านวน 1

 แหง่

1)ได้เพิม่มูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตร 2)ได้ยดื

ระยะเวลาในการเกบ็

รักษาเมล็ดพนัธ ์3) 

ประชาชนมีสถานที่ใน

การตากผลผลิตทางการ

เกษตร

กองช่าง

เหตุผล มาจากควาต้องการแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นใหม่ หมู่ที่ 9  ส าหรับโครงการภายใต้แผนงาน /

โครงการที่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม

เหตุผล มาจากควาต้องการแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 12  ส าหรับโครงการภายใต้

แผนงาน/โครงการที่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม

หน้าที ่46



เปา้หมาย ตัวชี้วดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตา้บลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

10 กอ่สร้างลานตากผลผลิต

การเกษตร บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 13

1)เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร 2)เพือ่ยดืระยะเวลา

ในการเกบ็รักษาเมล็ดพนัธ ์3)

ประชาชนมีสถานที่ในการตาก

ผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 

1,062 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย

 0.12 เมตร

0 0 0 495,000 495,000 จ านวน 1

 แหง่

1)ได้เพิม่มูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตร 2)ได้ยดื

ระยะเวลาในการเกบ็

รักษาเมล็ดพนัธ ์3)

ประชาชนมีสถานที่ใน

การตากผลผลิตทางการ

เกษตร

กองช่าง

เหตุผล มาจากควาต้องการแผนพฒันาหมู่บา้น บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 13   ส าหรับโครงการภายใต้

แผนงาน/โครงการที่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสังคม

หน้าที ่47



เปา้หมาย ตัวชี้วดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตา้บลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

11 ขุดลอกล าหว้ยละหาน บา้น

ระงอล หมู่ที่ 4     (พิกดั

จุดเร่ิมต้น N 14.972356    E

 103.637052  พิกดัส้ินสุด

โครงการ N 14.966924  E 

103.641481)

เพื่อเพิ่มพื้นที่กกัเกบ็น้ าเพื่อ

การเกษตร และแกไ้ข

ปญัหาภยัแล้ง

ขุดลอกล าหว้ย.ละหาน (หน้าฝาย.

บา้นระงอล..) หมู่ที่  4  ต าบล...

ปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จังหวดัสุรินทร์ ขนาดกวา้ง

ปากคลอง 22.00 เมตร ขนาด

กวา้งก้นคลอง 4.30 เมตร  ยาว 

880.00เมตร ลึกเฉล่ียปากคลอง

เฉล่ีย  1.50 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกวา่ 8,650.00 เมตร

 พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ 1 ชุด  จากระดับ BM 

(หมุดอ้างอิง)

0.00 0 300,000 0 0 จ านวน 

1 แหง่

ประชาชนมนี้ าใช้

เพื่อการเกษตรและ

อปุโภคต่างๆ มี

ปริมาณน้ าเพิ่มขึน้ 

จ านวน 9,093 ลบ.ม.

กองช่าง

เหตุผล   เพื่อประโยชนข์องประชาชนภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจาก

สถานการณ์ภยัแล้ง ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

หน้าที ่48



เปา้หมาย ตัวชี้วดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตา้บลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

12 ขุดลอกล าหว้ยแจงแมง        

  พิกดั lat 14.943966        

      long 103.645767

เพื่อเพิ่มพื้นที่กกัเกบ็น้ าเพื่อ

การเกษตร และแกไ้ข

ปญัหาภยัแล้ง

ขุดลอกล าหว้ยแจงแมง 

ขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว

 1625 เมตร ลึก 3.50 

เมตร (จากคันคลองเดิม -

 กน้คลองเดิม) ขนาดใหม่

  กว้าง 21 เมตร ยาว 

1625 เมตร ลึก 5.50 

เมตร (จากคันคลองเดิม -

 กน้คลอง )

0 0 1,256,600 0 0 จ านวน 

1 แหง่

ประชาชนมนี้ าใช้

เพื่อการเกษตรและ

อปุโภคต่างๆ เพิ่มขึน้

 จ านวน 35,000 

ลบ.ม.

กองช่าง

0.00 0 1,556,600 3,789,000 3,789,000     รวม  

เหตุผล   เพื่อประโยชนข์องประชาชนภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจาก

สถานการณ์ภยัแล้ง ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

หน้าที ่49


