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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 นบัแต่วันที่ที่ผุ้
บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้
๖. แจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) อบจ. อ าเภอ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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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 นบัแต่วันที่ที่ผุ้
บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้
๖. แจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) อบจ. อ าเภอ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 
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 ้
๖. แจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) อบจ. อ าเภอ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณสูงสุด  
   
    

....................................................................................... 
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วันที่  ๑ พฤษภาคม  2563 

 
เรื่อง  รายงานเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)   
        เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

 
เรียน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
 
   ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565 )  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
เงนิสะสม งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ก าหนด
ไว้ นั้น  
  สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้ส ารวจปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชน จากการจัดกิจกรรมโครงการอบต.พบประชาชน ประจ าปี 2563 และได้บูรณา
การในการประชุมประชาคมเห็นชอบทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๓ , ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน   จากการจัดเก็บข้อมูลพบว่ามีหลายกิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ แล้วยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)   
และบางกิจกรรมโครงการพัฒนามีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการพัฒนาให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง  และตลอดทั้งมีกิจกรรมโครงการพัฒนาเป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาล นโยบายมหาดไทย  กิจกรรมโครงการการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น ที่ยังไม่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
   ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  จึงมี
เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่
๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น และได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๒, ข้อ ๒๒/๑, ข้อ ๒๒/๒  
     

เสนอโดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  



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 -                   5 627,800             19 3,178,600             -        -                     24          3,806,400          

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

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   1 33,000               0 -                      -        -                     1            33,000              

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   16 46,170,000         21 46,870,000            23         46,870,000           60          139,910,000       

รวมยทุธศาสตร์ที่ 1 0 -                 0 -                   22 46,830,800         40 50,048,600            23         46,870,000           85          143,749,400       

  2.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    8 2,848,000             -        -                     8            2,848,000          

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 1 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 1 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) 0 -                 0 -                   1 277,600             1 180,000                -        -                     2            457,600             

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

รวมยทุธศาสตร์ที่ ๒ 0 -                 -         -                   1           277,600             9           3,028,000             -        -                     10          3,305,600          

3.ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตร 

แหลง่น้้า และเศรษฐกิจพอเพียง

  3.1 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   3 454,400             3 462,600                -        -                     6            917,000             

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                 0 -                   9 7,200,000           4 4,900,000             4          4,900,000             17          17,000,000         

  3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    1 20,000                 -        -                     1            20,000              

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

รวมยทุธศาสตร์ที่ 3 0 -                 -         -                   12          7,654,400           8           5,382,600             4          4,900,000             24          17,937,000         

4.ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์พลงังาน 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

  4.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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 1 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) 0 -                 0 -                   0 -                    1 50,000                 -        -                     1            50,000              

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

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

5.ยทุธศาสตร์การพัฒนาทางสงัคมและการ

สง่เสริมดา้นสาธารณสขุ

    5.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

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

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 -                 0 -                   0 -                    8 260,000                -        -                     8            260,000             

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

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 1 พ.ศ.2563

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

    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 0 -                 -         -                   -         -                    8           260,000                -        -                     8            260,000             

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

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

    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   1 80,000               1           80,000                 1          80,000                 3            240,000             

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

    6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                   0 -                    1 20,000                 -        -                     1            20,000              

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

      ๖.๔ แผนงานงบกลาง

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 1 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

   รวมยทุธศาสตร์ที่ ๖ 0 -                 -        -                   1           80,000               2           100,000               1          80,000                4            260,000            

รวมทั้งสิ้น (ย.๑ - ย.๖) 0 -                 0 -                   36 54,842,800         68 58,869,200           28 51,850,000          132 165,562,000          

หนา้ที ่9 ผ.01



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทางบา้นนางญาติ  จารัตน ์บา้นฉันเพล

 หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 49 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 147 ตารางเมตร

0 0 0 82,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บา้นนายสุนทร  บญุเสริม ถึงนางสุชาดา

 พนัธ์ศรี บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 3 

เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกวา 234

 ตร.ม.

0 0 0 132,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

 แบบ ผ.๐๒

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 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

หน้าที่ 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

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากส่ี

แยกบา้นนายพยอม  สุขตันพพิฒัน ์ถึง

บา้นนางเตียงค า  พอกพนู บา้นฉันเพล

 หมู่ที่ 2

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบาย

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ คอนกรีตไมน่อ้ย

กว่า 528 ตร.ม.

0 0 0 300,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทางบา้นหนองไทร - ฉันเพล  บา้น

หนองไทร หมู่ที่ 5

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 72 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 360 ตร.ม.

0 0 0 200,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บา้นนางสมจิตร  พอกพนู  - บา้นนาย

ประกอบ พนัธ์ศรี บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 108 เมตร 

หนา 0.15  เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 540 ตร.ม.

0 0 0 298,900 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 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

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ปากกว้าง บา้นแสรออ หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 55 เมตร

 หนา 0.15  เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 137.50  เมตร

0 0 0 74,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ที่ดินนายสุธี  สมคัรสมาน - หนองอนัล๊

วง บา้นแสรออ หมู่ที่ 8

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 400 

ตร.ม.

0 0 0 225,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 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

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บา้นนายวิชัย ยืนยาว - ถนนฉันเพล-แส

รออ บา้นระไซร์ หมู่ที่ 10

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร

 หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 356 ตร.ม.

0 0 0 199,900 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

9 กอ่สร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หนองตา

สอน - เมรุวัดปราสาททอง  บา้นตาสอน

 หมู่ที่ 11

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 

เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 

เมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 540 

เมตร

0 0 0 300,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 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

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่

นา นายล่ิม นพเกา้ - หนองปรีง บา้น

โพธิน์อ้ย หมู่ที่ 12

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร

  หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 356 ตาราง

เมตร

0 0 0 199,900 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

สามแยกบา้นโพธิน์อ้ยถึงวัดหนองโพธิ ์ 

บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 13

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว

 159  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่น้อยกวา่ 477 ตร.ม.

0 0 0 258,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

12 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงหนิคลุก  ที่ดิน

นางวันดี ยืนยาว บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 

50 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร  หรือมี

ปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 130 ลบ.ม. ลงหิน

คลุก ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 50 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10  เมตร หรือมีปริมาตรหิน

คลุกไม่น้อยกวา่ 10 ลบ.ม.

0 0 0 21,000 0 จ านวน 1 เส้

ทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 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

13 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงหนิคลุก จาก

บา้นนายเข็มทอง ปญัญาคิด เชื่อมบา้น

ตาสอน บา้นโพธิน์อ้ย หมู่ที่ 12

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 170 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 450 ลบ.ม. ลงหิน

คลุกขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 51 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน

คลุก ไม่น้อยกวา่ 51 ลบ.ม.

0 0 0 88,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

14 ซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก หนองจบก - 

ล าหว้ยกรวด บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบาย

ลงหนิคลุก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 

ยาว 610 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมปีริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ยกว่า 

183 ลบ.ม.

0 0 0 158,900 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

15 ซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก จากบา้นนาย

ประสิทธิ ์ เจริญผล ถึงสุดเขตล าหว้ย 

บา้นระงอล หมู่ที่ 4

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบาย

ผิวจราจรหนิคลุกผิวจราจรกว้าง 3 

เมตร ยาว 1070 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร หรือมปีริมาตรหนิคลก 

ไมน่อ้ยกว่า 322.50 ลบ.ม.

0 0 0 273,000 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิ่ม

มากขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 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

16 วางทอ่ระบายน้ า จากบา้นนายเสริม

ศักด์ิ  สวยรูป ถึงนายภริูพฒัน ์มมุทอง 

บา้นหนองไทร หมู่ที่ 5

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ า

ทว่มขังในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ยาว

 242 เมตร

0 0 0 80,000 0 ระยะทาง 

242 เมตร
สามารถปอ้งกนั

น้ าทว่มขังในชุมชน

ได้

กองช่าง

17 วางทอ่ระบายน้ า จากบา้นนายชอบ  จา

รัตน ์ถึง บา้นนางเพลือย  กระแสโสม 

บา้นหนองไทร หมู่ที่ 5

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ า

ทว่มขังในชุมชน

วางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 

40 เซนติเมตร ยาว 164 เมตร
0 0 0 58,000 0 ระยะทาง 

164 เมตร
สามารถปอ้งกนั

น้ าทว่มขังในชุมชน

ได้

กองช่าง

18 วางทอ่ระบายน้ า จากที่นา นางพรพมิล 

 พอ่ค้า เชื่อมหนองกนัล๊วง หมู่ที่ 5 

บา้นหนองไทร

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ า

ทว่มขังในชุมชน

วางท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ้าศูนยก์ลาง 

ขนาด 0.60 เมตร 6 ท่อน , วางท่อ

ระบายคสล. เส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 0.40 

เมตร จ านวน 6 ท่อน

0 0 10,000 0 0 จ านวน 12 

ท่อน
สามารถปอ้งกนั

น้ าทว่มขังในชุมชน

ได้

กองช่าง

6
 

หน้าที่ 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

19 วางทอ่ระบายน้ า ภายในหมู่บา้น คุ้ม 3 

ประชาเปน็สุข บา้นสามโค หมู่ที่ 6

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ า

ทว่มขังในชุมชน

วางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 

40 เซนติเมตร ยาว 313 เมตร
0 0 0 118,000 0 ระยะทาง 

313 เมตร
สามารถปอ้งกนั

น้ าทว่มขังในชุมชน

ได้

กองช่าง

20 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์เพื่อผลิตน้ าประปาหมู่บา้น 

บา้นพะเนา หมู่ที่ 3

เพือ่ใช้ระบบสูบน้ า

พลังงานแสงอาทิตยใ์น

การผลิตน้ าประปา

หมู่บ้านหมุ่บ้าน แก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง

ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทติย ์

ติดต้ังแผงโซล่าเซล ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10

 แผ่น  บริเวณประปาหมู่บา้น บา้นพะเนา หมู่ที่

 3 จ านวน 1 ระบบ

0 0 112,000 112,000 0 จ านวน 1 

ระบบ
ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อย่าง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

21 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์เพื่อผลิตน้ าประปาหมู่บา้น 

บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 13

เพื่อใช้ระบบสูบน้ า

พลังงาน

แสงอาทติย์ผลิต

น้ าประปาหมู่บา้น

ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทติย ์

ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 8 แผง บริเวณประปา

หมู่บา้น บา้นหนองโพธิ์ หมู่ที ่13  พร้อมเจาะ

บอ่บาดาล จ านวน 1 ระบบ

0 0 163,000 0 0 จ านวน 1 

ระบบ
ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อย่าง

เพยีงพอ

กองช่าง

หน้าที่ 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

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นระ

งอล หมู่ที่ 4   (สายทางบา้นระงอล - 

บา้นใหม ่ม.9)

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบาย

ผิวจราจรกว้าง  6 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 420  ตร.ม.
0 0 229,000 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนผู้ใช้

เส้นทางได้รับ

ความสะดวก  

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กองช่าง

23 ซ่อมแซมลงหนิคลุกจากที่นานางค าพอย

 ถึงที่นานายบญุลัง  ทองศรี บา้นสามโค

 หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาเส้น

คมนาคมใหม้คีวาม

สะดวกสบาย

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 

135 ลบ.ม.

0 0 114,000 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง
ประชาชนผู้ใช้

เส้นทางได้รับ

ความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั

กองช่าง

 รวม 23 โครงการ 0 0 628,000 3,178,600 0

หน้าที่ 18 ย.1



ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

1 ขยายเขตระบบจ่ายน้้าประปา บา้น

สามโค หมู่ที่ 6

เพื่อพฒันาน้้าอปุโภคบริโภคให้

เพยีงพอทกุครัวเรือน

ขยายเขตระบบจ่ายน้้าประปา

ภายในหมู่บา้น โดยวางทอ่พวีีซี 

ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 370 

เมตร

0 0 33,000 0 0 ระยะทาง 

   เมตร

ประชาชนมนี้้า

อปุโภคบริโภคที่

เพยีงพอทกุ

ครัวเรือน

กองช่าง

 รวม  1  โครงการ 0 0 33,000 0 0

 แบบ ผ.๐๒

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 -  2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

              1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค

 แบบ ผ. 02  หน้าที่ 19 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 -  2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

เปล่ียนแปลงรายละเอยีดงบประมาณ ป ี64  แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  รายการที่ 6 หนา้ที่ 116  เปน็  

1 โครงการอาหารกลางวัน    

(เงินอดุหนนุส่วนราชการ)

เพื่อสนบัสนนุอาหารกลางวัน

ใหแ้กเ่ด็กอนบุาล และนกัเรียน

 ป.1 -ป.6 โรงเรียนสังกดั

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ต าบล

ปราสาททอง

โรงเรียนสังกดัสพฐ.

จ านวน 5 แหง่ สนบัสนนุ

อตัราละ 20 บาทต่อคน 

จ านวน 200 วัน

2,496,000 2,464,000 2,208,000 2,188,000 2,500,000 รร. 5 แหง่ เด็กนกัเรียนสังกดั

โรงเรียนสพฐ.ในพื้นที่

ได้รับประทานอาหาร

กลางวันครบถ้วนตาม

นโยบายรัฐบาล

กอง

การศึกษา

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

แบบ ผ.๐๒ 

624 คน 616 คน 552 คน 547 คน 

หนา้ที ่20 ย 2



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

1 อดุหนนุโครงการจัดกจิกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

(พฒันาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่

การเล้ียงโคเนื้อ) ประจ าป ี

2564  ใหแ้ก ่รร.บา้นแสรออ  

(เงินอดุหนนุส่วนราชการ) 

งบประมาณสมทบ 5,000 บาท

1.เพื่อใหน้กัเรียนได้ฝึกปฏบิติั

ด้านการเล้ียงโคเนื้อพนัธุดี์       

 2.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน า

ผลทางการเกษตรในทอ้งถิ่นมา

ผสมเปน็อาหารโคเนื้อได้        

 3.เด็กนกัเรียนมทีกัษะอาชีพ

เกษตรกรรุ่นใหม่

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนได้

ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่

เวลารู้ เรียนรู้การเล้ียงและ

วธิกีารผสมอาหารโคเนื้อ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียน

สามารถจดัการเล้ียงการให้

อาหารและการผสมอาหารโค

เนื้อได้อยา่งถูกต้องตามหลัก

วชิาการ

0 0 0 50,000 0  จ านวน 1

แหง่

1)นกัเรียนมคีวามรู้และมี

ทกัษะเกี่ยวกบัการเล้ียงโค

เนื้อ 2.นกัเรียนสามารถ

ผสมอาหารส าหรับเล้ียงโค

เนื้อได้ 3.นกัเรียนมรีายได้

ระหว่างเรียน

กอง
การศึกษาฯ

โครงการเพิ่มเติม

หนา้ที ่21 ย 2



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

2 อดุหนนุโครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้ทกัษะชีวิตและทกัษะ

พฒันาอาชีพ  ประจ าป ี2564

ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นสามโค  

(เงินอดุหนนุส่วนราชการ) เงิน

สมทบหนว่ยงาน 1,000 บาท

1.เพือ่พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ 

และการด าเนนิชีวิตในการประกอบอาชีพ

 2.เพือ่ฝึกทกัษะกระบวนการคิดในการ

ท างานของนกัเรียน 3. เพือ่ส่งเสริม

สนบัสนนุการสร้างงานและอาชีพให้

นกัเรียนใหม้ีอาชีพเสริม เพิม่รายได้แก่

ตนเองและครอบครัว 4.เพือ่ส่งเสริมให้

นกัเรียนมีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

ตามหลักสูตร

นกัเรียน จ านวน 63 คน 

ได้เรียนรู้ทกัษะอาชีพที่

จ าเปน็พื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพและการ

ด าเนนิชีวิตประจ าวัน

0 0 0 30,000 0 จ านวน 1 

แหง่

1.นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะ ในการ

ประกอบอาชีพ 2.นกัเรียนเกดิ

กระบวนการคิดในการท างาน

ร่วมกนักบัผู้อื่น 3.นกัเรียน

สามารถสร้างงานและอาชีพใหก้บั

ตนเองมีอาชีพเสริม เพือ่เพิม่

รายได้แกต่นเองและครอบครัว 4.

นกัเรียนมีสมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียนตามหลักสูตร

กอง
การศึกษาฯ

หนา้ที ่22 ย 2



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

3 อดุหนนุโครงการนอ้มน า

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่

สถานศึกษา ประจ าป ี2564  

ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นฉันเพล 

(เงินอดุหนนุส่วนราชการ) เงิน

สมทบหนว่ยงาน 9,950 บาท

1.เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและ

การใชท้ักษะชวีิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 2. เพือ่ให้นักเรียนท างาน

อยา่งเป็นขั้นตอนมีการวางแผนการท างาน

และด าเนินการจนส าเร็จ 3.เพือ่ให้นักเรียน

ท างานอยา่งมีความสุข และภูมิใจในผลงาน

ตนท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 4.เพือ่ให้นักเรียนมี

ความรู้สึกทีดี่ต่ออาชพีสุจริตและหาความรู้

เกี่ยวกบัอาชพีทีต่นเองสนใจ 5.เพือ่ให้

นักเรียนสามารถท าบัญชรีายรับ-รายจา่ย 

และรู้ค่าของเงินมากขึ้น

1)นร.มีความรู้ความเข้าใจและการใช้

ทักษะชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 2)นร.ร้อยละ 95 ท างานอย่าง

เป็นขั้นตอนมีการวางแผนการท างานและ

ด าเนินการจนส าเร็จ 3) นร.ร้อยละ95 

มุ่งมั่นพัฒนางานและภมูิใจในผลงานของ

ตนเองอย่างมีความสุข ร่วมกับผู้อื่นได้ 4)

นร.ร้อยละ 100 มีความรู้สึกทีดี่ต่ออาชีพ

สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่

ตนเองสนใจ 5) นักเรียนร้อยละ 95 

สามารถท าบัญชีรายรับ-รายจา่ย และรู้

ค่าของเงินมากขึ้น 6) นร.ร้อยละ 100 

ผ่านการประเมินสมรรถนะความสามารถ

การใช้ทักษะชีวติ

0 0 0 30,000 0 จ านวน 1

แหง่

1.นร.มีความรู้ความเขา้ใจและการใช้

ทักษะชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 2.นร.ท างานอยา่งเป็น

ขั้นตอน มีการวางแผนการท างาน

และด าเนินการจนส าเร็จ 3.นร.

นักเรียนท างานอยา่งมีความสุข และ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง ท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้ 4.นร.มีเจตคติทีดี่ต่อ

อาชพีสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกบั

อาชพีทีต่นเองสนใจ 5.นร.สามารถ

ท าบัญชรีายรับรายจา่ยและรู้ค่าของ

เงินมากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

หนา้ที ่23 ย 2



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

4 อดุหนนุโครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง หา่งไกลยาเสพติด 

ประจ าป ี2564 ใหแ้ก ่รร.

บา้นบญุโลก  (เงินอดุหนนุ

ส่วนราชการ) เงินสมทบ

หนว่ยงาน 3,000 บาท

1.เพือ่ส่งเสริมนักเรียนให้มี

ความสามารถทางวชิาการควบคู่กับ

การประกอบอาชีพ 2.เพือ่ให้

นักเรียนมีทัศนคติที่ก้าวหน้า ทันสมัย

 ภูมิใจในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 3.

เพือ่พัฒนาการเรียนรู้สาอาชีพและ

เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนมี

ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

เป็นที่ยอมรับของชุมชน

เชิงปริมาณ 1.จดัฝึกอบรม

อาชีพเกษตรกรรมให้แก่

นักเรียนโรงเรียนบ้านบุญโลก 

จ านวน 52 คน เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนรู้จกัพึง่ตนเอง 

ตลอดจนมีการด าเนินชีวติบน

พืน้ฐานแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกล

ยาเสพติด

0 0 0 30,000 0 จ านวน 1 

แหง่

1.เรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้และทักษะงาน

อาชีพและการบริหารจดัการ 

2.นักเรียนที่เข้าร่มโครงการ

สามารถน าความรู้ไปประกอบ

อาชีพในอนาคตได้ 3.นักเรียน

รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

กอง
การศึกษาฯ

หนา้ที ่24 ย 2



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

5 อดุหนนุโครงการส่งเสริม

เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงหา่งไกลยาเสพติด 

ประจ าป ี2564ใหแ้ก ่

โรงเรียนบา้นพะเนา (เงิน

อดุหนนุส่วนราชการ)  เงิน

สมทบหนว่ยงาน 3,000 บาท

1.เพื่อส่งเสริมนกัเรียนใหม้ี

ความสามารถทางวิชาการ

ควบคู่กบัการประกอบอาชีพ 2.

เพื่อใหน้กัเรียนมทีศันคติที่

กา้วหนา้ ทนัสมยั ภมูใิจใน

ทอ้งถิ่นร่วมกบัชุมชน

เชิงปริมาณจดัฝึกอาชีพ

เกษตรกรรมให้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านพะเนา จ านวน 

63 คน เชิงคุณภาพนักเรียน

รู้จกัพึง่ตนเอง ตลอดจนมีการ

ด าเนินชีวติบนพืน้ฐานแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และห่างไกลยาเสพติด

0 0 0 30,000 0 จ านวน 1 

แหง่

1.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้และทักษะงาน

อาชีพและการบริหารจดัการ 

2.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ไปประกอบ

อาชีพในอนาคตได้ 3.นักเรียน

รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

กอง
การศึกษาฯ

6 ต่อเติม ปรับปรุงอาคารเรียน

ศูนย์พฒันาเด็กเล้กบา้นฉันเพล

เพื่อปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน

ใหม้คีวามเหมาะสมในการ

จัดการเรียนการสอน และมี

ความปลอดภยัมากขึ้น

อาคารเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กบ้านฉันเพล ตามแบบ

อบต.ปราสาททองก าหนด

0 0 0 340,000 0 จ านวน 1 

แหง่

เด็กนักเรียนศพด.บ้านฉันเพล 

ได้รับความสะดวกสบายและมี

ความปลอดภัย มากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

หนา้ที ่25 ย 2



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

7 ต่อเติม ปรับปรุงอาคารเรียน

ศูนย์พฒันาเด็กเล้กบา้นตาปดุ

เพื่อปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน

ใหม้คีวามเหมาะสมในการ

จัดการเรียนการสอน และมี

ความปลอดภยัมากขึ้น

อาคารเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กบ้านตาปุด ตามแบบอบต.

ปราสาททองก าหนด

0 0 0 150,000 0 จ านวน 1 

แหง่

เด็กนักเรียนศพด.บ้านฉันเพล 

ได้รับความสะดวกสบายและมี

ความปลอดภัย มากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

รวม 7 โครงการ 0 0 0 660,000 0

หนา้ที ่26 ย 2



 แบบ ผ.๐๒ 

เปา้หมาย

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

1 อดุหนนุโครงการเทศกาล

ประเพณี นุ่งผ้าไหม ใส่

ปะเกอืม เรือมกนัตรึม 

ประจ าป ี2564 ใหแ้กท่ี่ท า

การปกครองอ าเภอเขวาสิน

รินทร์ (หนว่ยงานสมทบ 

10,000 บาท)

1.เพือ่สืบสานมรดกทางศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 

ของชนชาวสุรินทร์ใหย้ั่งยืนสืบไป 2.พัฒนาเชื่อมโยง

เส้นทางการท่องเทีย่วเชิงประวติัศาสตร์ และ

วฒันธรรมของชุมชน ชาวเขวาสินรินทร์ จงัหวดั

สุรินทร์ และภาคอีสานใต้ และไปสู่ประชาคมอาเซียน

 3.เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ของ

ชุมชน โดยการเพิม่ช่องทางการตลาดของผลิตภณัฑ์

จากภมูิปัญญาท้องถิ่น  4. เสริมสร้างความสมัคร

สมานสามัคคีของคนในท้องถิ่น รณรงค์ใหม้ีการแต่ง

กายด้วยผ้าไหมพืน้เมืองในชีวติประจ าวนั และในช่วง

เทศกาลส าคัญต่างๆ

ประชาชนในต าบล

ปราสาททอง มโีอกาส

และได้เข้าร่วมกจิกรรม

โครงการ ฯ ในการ

อนรัุกษสื์บสานประเพณี

ทอ้งถิ่น

0 0 0 180,000 0 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กจิกรรม

1. ท าให้สามารถเพิม่รายได้ให้กบัประชาชนและ

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศ 

และเชื่อมโยงไปสู่สังคมอาเซียน 2.ท าให้เกดิการ

เรียนรู้จาก การจดัแสดงนิทรรศการและ

ประกวดผลงานทางวิชาการส่ิงประดิษฐ์ /

นวัตกรรมใหม่ๆ ของโรงเรียนและชมุชนในพืน้ที่

 3.ท าให้ประชาชนสามารถจ าหน่ายสินค้าเกษตร

อนิทรีย ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(OTOP) และซ้ือสินค้าราคาถกู จากหน่วยงาน

ของภาครัฐและเอกชนตางๆ 4.ท าให้สามารถ

สนับสนุนยทุธศาสตร์การท่องเทีย่วของจงัหวัด

สุรินทร์และกลุ่มจงัหวัดและการประชาสัมพนัธ์

อ าเภอเขวาสินรินทร์ ให้เป็นทีรู้่จกัแพร่หลาย

มากขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยววิถีชมุชน /ยทุธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยทุธศาสตร์ที่ 2.  การสง่เสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 
                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 พ.ศ.2563
องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยววิถีชมุชน /ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

หนา้ที ่27 ย 2



เปา้หมาย

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

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยววิถีชมุชน /ยทุธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยทุธศาสตร์ที่ 2.  การสง่เสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยววิถีชมุชน /ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในสนามกฬีา

ต าบลปราสาททอง  บา้นฉัน

เพล หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม 

ภายในสนามกฬีาต าบลปราสาท

ทอง ใหม้คีวามสะดวกสบาย 

และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง

 5 เมตร ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 500 ตร.

ม.

0 0 277,600 0 0 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย

ในการใช้เส้นทางคมนาคมภายใน

สนามกฬีาเพิ่มขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

รวม  2  โครงการ 0 0 277,600 180,000 0

หนา้ที ่28 ย 2



เปาูหมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมการใหค้วามรู้การเล้ียงไก่

พืน้เมือง ประจ าป ี2564

1.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีการใช้

ชีวิตประจ าวันตามหลักความพอเพียง ความ

พอดี การใช้ชีวิตอยา่งรอบครอบ ไม่ฟุมุเฟือย  

ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด และมีคุณค่า 2.

เพือ่ให้ประชาชนในหมู่บ้านลดรายจ่าย และ

เพิม่รายได้ในครัวเรือน 3.เพือ่เป็นการรวมกลุ่ม

สร้างความสามัคคีให้เกดิในชุมชนเกดิการสร้าง

งาน สร้างรายได้และเป็นการพัฒนาชุมชนให้

เป็นชุมชนเขม้แขง็

อบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน 

บา้นใหม่ หมู่ที่ 9  จ านวน 50 

ครัวเรือน

0 0 0 50,000 0 จ านวน 

50 

ครัวเรือน

1.ประชาชน บา้นใหม่ หมู่ที่ 9 มีการ

ใช้ชีวติประจ าวนัตามหลักความ

พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวติ

อย่างรอบคอบ ไม่ฟุุมเฟือย ใช้ชีวติ

อยู่ในความไม่ประมาท  ใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด และมีคุณค่า 2.ประชาชน 

บา้นใหม่ หมู่ที่ 9 ได้ลดรายจา่ย และ

เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 3. ได้

รวมกลุ่มสร้างความสามัคคีใหเ้กิดใน

ชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้

และเปน็การพัฒนาชุมชนใหเ้ปน็

ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ส านัก

ปลัดอบต.

แบบ ผ. ๐๒

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 พ.ศ.2563

องค์การบริหารสว่นต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน้าที่ 29 ย. 3



เปาูหมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

2 ขดุลอกล าหว้ยแจงแมง บา้นพะเนา   

หมู่ที่ 3 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ     

เขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่แกไ้ขปัญหาภัยแล้งและเพิม่ปริมาตรในการ

กกัเกบ็น้ าล าห้วยแจงแมง
ขดุลอกขนาดกวา้ง  21 เมตร 

ยาว 510 เมตร มีความลึกจาก

ปากคลองเดิม 5.50 เมตร 

หรือมีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่

 8,660 ลบ.ม. ลาดเอยีง 1: 1.5

0 0 364,000 0 0 จ านวน 1

 แหง่

เกษตรกรมีน้ าอุปโภค และ

น้ าเพือ่การเกตรที่เพยีงพอ

ตลอดปี

กองช่าง

3 ขดุลอกล าหว้ยระหาร บา้นใหม่ หมู่ที่ 9

 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ               

  เขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่แกไ้ขปญัหาภยัแล้งและเพิม่

ปริมาตรในการกกัเกบ็น้ า

ขดุลอกขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 400 เมตร มีความลึกจาก

ปากคลองเดิม 5.00 เมตร

0 0 0 206,800 0 จ านวน 1

 แหง่

เกษตรกรมีน้ าอุปโภค และ

น้ าเพือ่การเกตรที่เพยีงพอ

ตลอดปี

กองช่าง

4 ขดุขยายหนองเกาะ บา้นระไซร์ หมู่ที่ 

10 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ            

 เขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่แกไ้ขปญัหาภยัแล้งและเพิม่

ปริมาตรในการกกัเกบ็น้ า

ขดุขยายกวา้ง 54 เมตร ยาว 

52 เมตร  ขดุลึกเฉล่ียจากคัน

ดินเดิม 6.95 เมตร

0 0 0 205,800 0 จ าวน 1 

แหง่

เกษตรกรมีน้ าอุปโภค และ

น้ าเพือ่การเกตรที่เพยีงพอ

ตลอดปี

กองช่าง

หน้าที่ 30 ย. 3



เปาูหมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

5 ขดุลอกก าจดัวชัพชืล าหว้ยกรวด บา้น

ฉนัเพล หมู่ที่ 1 ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทรื จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่แกไ้ขปญัหาภยัแล้งและเพิม่

ปริมาตรในการกกัเกบ็น้ า

ขดุลอกก าจดัวชัพชื (ช่วงที่ 1) 

ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 

195.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 

เมตร ขดุลอกก าจดัวชัพชื (ช่วง

ที่ 2) ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร 

ยาว 335 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30

 เมตร  (ล าหว้ยกรวดบา้นฉนั

เพล หมู่ที่ 1)

0 0 41,500 0 0 จ านวน 1

แหง่

เกษตรกรมีน้ าอุปโภค และ

น้ าเพือ่การเกตรที่เพยีงพอ

ตลอดปี

กองช่าง

6 ขดุลอกก าจดัวชัพชืหนองจบก บา้นฉนั

เพล หมู่ที่ 1 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ

เขวาสินรินทรื จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่แกไ้ขปญัหาภยัแล้งและเพิม่

ปริมาตรในการกกัเกบ็น้ า

ก าจดัวชัพชืลอยน้ า (ผักตบชวา

 ,จอก และจอกหหูนู )  พืน้ที่ 

จ านวน 12.70 ไร่

0 0 48,900 0 0 จ านวน 1

 แหง่

เกษตรกรมีน้ าอุปโภค และ

น้ าเพือ่การเกตรที่เพยีงพอ

ตลอดปี

กองช่าง

รวม 6 โครงการ 0 0 454,400 462,600 0

หน้าที่ 31 ย. 3



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้การเล้ียงโค 1.เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้

ความเขา้ใจในการเล้ียงโค 2.เพือ่

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีอาชีพเสริม

จากการเล้ียงโค 3.เพือ่ผลิตมูลสัตว์

เปน็ปุย๋อนิทรีย ์เพิม่รายได้แก่

เกษตรกร

อบรมใหค้วามรู้ด้านปศุสัตว ์การ

ลดค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัการผลม

ใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโค

ต าบลปราสาททอง จ านวน 50 

ราย

0 0 0 20,000 0 เกษตรกร

 จ านวน 

50  ราย

1.เกษตรกรมีความรู้ความ

เข้าใจในการเล้ียงโค 2.

เกษตรกรมีอาชีพเสริมจาก

การเล้ียงโค 3.เกษตรกรมี

รายได้เพิม่จากปุย๋มูลสัตว์

ส านัก

ปลัดอบต.

 รวม 0 0 0 20,000 0

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 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

หน้าที ่32 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

1 การจัดการขยะมลูฝอยใน

ชุมชนและการจัดการน้้า

เสีย ประจ้าป ี2564

1.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนรู้วธิกีารจดัการ

และการใช้ประโยชน์จากขยะ  2.เพือ่

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมและการจดัการน้้าเสียในระดับ

ครัวเรือน  คุ้ม/ชุมชน เพือ่สร้างความ

ตระหนักและความร่วมมือให้เป็นชุมชน

ปราศจากขยะ เป็นชุมชนน่าอยู ่น่ามอง

ประชาชน บา้นใหม ่

หมู่ที่ 9 ต้าบลปราสาท

ทอง อ้าเภอเขวาสิน

ริทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

จ้านวน 59 ครัวเรือน

0 0 0 50,000 0 จ้านวน 1

 หมู่บา้น

1.ประชาชนรู้วิธีการจัดการ

และการใช้ประโยชนจ์าก

ขยะ 2.ประชาชนมกีาร

จัดการส่ิงแวดล้อมในระดับ

ครัวเรือน คุ้ม /ชุมชน เปน็

ชุมชนปราศจากขยะ

ส้านกัปลัดอบต.

รวม 1 โครงการ 0 0 0 50,000 0

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง 2565  ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 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 ่33 ย.4



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

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

แบบ ผ.  ๐๒

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ : ยทุธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565 )  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลกั

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

 โครงการเพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง 

หนา้ที ่34 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

1 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ประจ าปี 2564  

ส าหรับกิจกรรมโครงการตรวจ

สุขภาพเคล่ือนที่สมเด็จพระเจา้ลูก

เธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายใุส่ใจ

สุขภาพช่องปาก)

๑)เพือ่อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและถนอม

สุขภาพช่องปาก ๒) เพือ่ตรวจคัด

กรองและป้องกันภาวะผิดปกติของ

ช่องปากในผู้สูงอาย ุ3) เพือ่ส่งต่อ

การรักษาแพทยเ์ฉพาะทางช่องปาก

ต่อไป

อุดหนุนงบประมาณให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้แก่ 

ม. 1  จ านวนเป้าหมาย 80 

คน งปม.3,925 บาท/ ม.3 

จ านวนเป้าหมาย 90 คน งป

ม. 4,750 บาท / ม.4 จ านวน

เป้าหมาย 50 คน งปม. 2,800

 บาท/ ม.7 จ านวนเป้าหมาย 

50 คน งปม. 3,150 บาท /ม.

9 จ านวนเป้าหมาย 40 คน 

งปม. 2,360 บาท / ม. 11  

จ านวนเป้าหมาย 50 คน งป

ม. 2,800 บาท / ม.12 

จ านวนเป้าหมาย 50 คน งป

ม. 2,800 บาท / ม.5 จ านวน

เป้าหมาย 70 คน งปม. 3,800

 บาท

0 0 0 26,385 0 จ านวน 8

 หมู่บา้น

ผู้สูงอายมุีความรู้เกี่ยวกับการ

ดูแลและถนอมสุขภาพช่องปาก

 ,ผู้สูงอายไุด้ตรวจคัดกรองและ

ป้องกันภาวะผิดปกติของช่อง

ปาก อยา่งทันท่วงที สามารถ

ส่งต่อการรักษาแพทยเ์ฉพาะ

ทางรักษา

ส านกั

ปลัดอบต.

หนา้ที ่35 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

2 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ประจ าปี 2564  

ส าหรับกิจกรรมตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 

เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง )

1) เพือ่ให้ความรู้แก่ประชาชนในช่วง

อาย ุ35 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพตนเองโดยการควบคุมอาหาร

 หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่างๆ 2) เพือ่

ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงและให้

ค าแนะน า 3) เพือ่ส่งต่อผู้ป่วยที่มี

ภาวะเส่ียงสูงให้แพทยเ์ฉพาะทาง

รักษาต่อไป

อุดหนุงบประมาณให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่ 

ม. 1   เป้าหมายจ านวน 150

 คน งปม. 6,500 บาท /ม. 3 

เป้าหมาย 85 คน งปม. 3,900

 บาท/ ม.6 เป้าหมาย 80 คน 

งปม.3,700 บาท /

0 0 0 14,100 0 จ านวน 3

 หมู่บา้น

ประชาชนช่วงอาย ุ35 ปีขึ้นไป

 มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ตนเองโดยการควบคุมอาหาร

และหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่างๆ 

และได้รับการตรวจคัดกรอง

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง กรณีมีภาวะเส่ียง

สูงได้รับการส่งต่อให้แพทย์

เฉพาะทางรักษาต่อไปได้

ส านกั

ปลัดอบต.

หนา้ที ่36 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

3 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ประจ าปี 2564  

ส าหรับกิจกรรมโครงการด้านการ

ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

1) เพือ่ให้ อสม. หญิงต้ังครรภ์ และ

ผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี มีความรู้ใน

ด้านการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง และ

เหมาะสม  2) เพือ่ให้ อสม. หญิง

ต้ังครรภ์ และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 

มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่อง

ปากที่ถูกต้องและเหมาะสมตามวยั

อุดหนุงบประมาณให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่ 

ม. 1   เป้าหมายจ านวน 150

 คน งปม. 9,575 บาท / ม.5 

เป้าหมายจ านวน 22 คน งป

ม. 5,650 บาท /

0 0 0 15,225 0 จ านวน 2

 หมู่บา้น

1)อสม. หญิงต้ังครรภ์ และ

ผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ปี ได้รับ

การอบรมให้ความรู้ในด้านการ

บริโภคอาหารที่ถูกต้องและ

เหมาะสม 2) อสม.หญิง

ต้ังครรภ์ และผู้ปกครองเด็ก 0-

 5 ปี มีความรู้ด้านการดูแล

สุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง

เหมาะสมตามวยั

ส านกั

ปลัดอบต.

หนา้ที ่37 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

4 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ประจ าปี 2564  

ส าหรับโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัยมะเร็งเต้า

นม

1) เพือ่สืนวานพระราชประสงค์ของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี ผู้ก่อต้ังมูลนิธถิันยรักษ์ฯ ให้ ผู้

หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้มนม         

 2) เพือ่ขยายระบบบริการคัดกรอง

อุดหนุงบประมาณให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่  

 ม. 2   เป้าหมายจ านวน 50 

คน งปม.  6,550 บาท/ ม.4 

เป้าหมายจ านวน 50 คน งป

ม. 8,400 บาท / ม.8  

เป้าหมายจ านวน 50 คน งป

ม. 6,550 บาท/ ม.10 

เป้าหมายจ านวน 60 คน งป

ม. 10,200 บาท / ม. 11 

เป้าหมายจ านวน  50 คน งป

ม. 8,450 บาท / ม.12 

เป้าหมายจ านวน 50 คน งป

ม. 8,450 บาท /ม. 13 

เป้าหมายจ านวน 40 คน งป

ม. 7,300 บาท /

0 0 0 55,900 0 จ านวน 7

 หมู่บา้น

1)สืบสานพระราชประสงค์ของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ผู้ก่อต้ังมูลนิธธินัย

รักษ์ให้ผู้หญิงไทยพันภัยมะเร็ง

เต้านม 2) สามารถขยายระบบ

บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 

ด้านการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 3) สตรีไทยมีพฤติกรรมการ

ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง

และสม่ าเสมอ

ส านกั

ปลัดอบต.

หนา้ที ่38 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

5 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ประจ าปี 2564  

ส าหรับโครงการรณรงค์และแก้ไข

ปัญหายาเสพติด To be number

 one  ( ศูนยเ์พือ่ใจวยัรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวฒันา

พรรณวดี

1) เพือ่ให้เยาวชนและประชาชน

ได้รับรู้และรับทราบปัญหาและพิษ

ภัยของยาเสพติดและต่อต้านป้องกัน

การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

ชุมชน/หมู่บ้าน 2) เพือ่พัฒนา

คุณภาพชีวติ ทักษะทางความคิด

สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย 

จติใจให้กับเยาวชนและประชาชน 3)

 เพือ่ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดอยา่ง

เป็นรูปธรรม

อุดหนุงบประมาณให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่ 

ม. 2   เป้าหมายจ านวน 40 

คน งปม.  5,100 บาท /ม.8 

เป้าหมาย จ านวน 40 คน งป

ม. 5,100 บาท / ม.13 

เป้าหมายจ านวน 24 คน งป

ม. 5,400 บาท

0 0 0 15,600 0 จ านวน 3

 หมู่บา้น

1)เยาวชนและประชาชนได้รับรู้และ

รับทราบถงึปัญหาและพษิภัยของยา

เสพติดและต่อต้านป้องกนัการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในชมุชน/

หมู่บ้าน 2) ส่งเสริมพฒันาคุณภาพ

ชวีิต  ทักษะทางความคิดสร้าง

ภูมิคุ้มกนัทางด้านร่างกาย จติใจให้กบั

เยาวชนและประชาชน 3) เยาวชน

และประชาชนร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดในชมุชนอยา่งเป็นรูปธรรม

ส านกั

ปลัดอบต.

หนา้ที ่39 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

6 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ประจ าปี 2564 

ส าหรับโครงการการควบคุมการ

ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี

1) เพือ่ให้ความรู้เร่ืองการควบคุม

ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 2) เพือ่

รณรงค์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

 3) เพือ่สุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอดอดีนที่ใช้ในชุมชน

อุดหนุงบประมาณให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่ 

ม. 2   เป้าหมายจ านวน 90 

คน งปม.   8,350 บาท /ม. 4

 เป้าหมายจ านวน 60 คน งป

ม. 8,800 บาท / ม.8   

เป้าหมายจ านวน 90 คน งป

ม. 8,350 บาท / ม. 10 

เป้าหมายจ านวน  30 คน งป

ม. 4,000 บาท /ม. 11 

เป้าหมายจ านวน 60 คน งป

ม. 8,750 บาท / ม.12 

เป้าหมายจ านวน 60 คน งป

ม. 8,750 บาท / ม.13 

เป้าหมายจ านวน 40 คน งป

ม. 7,300 บาท /

0 0 0 54,300 0 จ านวน 7

 หมู่บา้น

1) ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 

เร่ืองการควบคุมป้องกันโรค

ขาดสารโอดีน เพิม่ขึ้น 2) 

คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้

อยูใ่นครัวเรือนอยูใ่นระดับ

เกณฑ์มาตรฐาน 3) ประชาชน

มีการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

ส านกั

ปลัดอบต.

หนา้ที ่40 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

7 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ประจ าปี 2564  

ส าหรับโครงการควบคุมหนองพยาธิ

 ในโครงการพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

1) เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง

การควบคุมและป้องกันการติดเชื่อ

โรคหนองพยาธปิระชาชน 2) เพือ่ให้

ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อโรคหนอนพยาธิ

 ซ่ึงจะท าให้อัตราความชุกของโรค

หนอนพยาธลิดลงอยา่งยัง่ยนื

อุดหนุงบประมาณให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่  

 ม. 3 เป้าหมายจ านวน 70 

คน งปม.   11,350  บาท / 

ม.6 เป้าหมายจ านวน 60 คน 

งปม. 10,200/ม.7 เป้าหมาย

จ านวน 75 คน งปม. 11,350

 บาท / ม. 9 เป้าหมายจ านวน

 48 คน งปม. 8,820 บาท / 

ม. 5 เป้าหมายจ านวน 65 คน

 งปม. 10,550 บาท

0 0 0 52,270 0 จ านวน  5

   หมู่บา้น

1) ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ

ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

โรคหนอนพยาธปิระชาชน 2) 

ประชาชนเกิดความตระหนัก

ถึงอันตรายของหนอนพยาธิ

และเกิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

ส านกั

ปลัดอบต.

หนา้ที ่41 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

8 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ประจ าปี 2564  

ส าหรับโครงการส่งเสริมโภชนาการ

เด็ก 0 - 5 ปี (โครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้าน

การปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

1) เพือ่ให้ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี มี

ความรู้ในการจดัอาหารให้บุตรได้

เหมาะสมและถูกต้อง 2) เพือ่ให้

ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะการจดัท านม

ถั่วเหลืองให้เด็กด่ืมเองที่บ้าน

อุดหนุงบประมาณให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่  

 ม. 6 เป้าหมายจ านวน 30 

คน งปม. 6,100 บาท /ม.7 

เป้าหมายจ านวน 29 คน งป

ม. 5,500 บาท/ ม.9 

เป้าหมายจ านวน 48 คน งป

ม. 8,820 บาท / ม.10 

จ านวนเป้าหมาย 30 คน งป

ม. 5,800 บาท /

0 0 0 26,220 0 จ านวน 4

 หมู่บา้น

1) ผู้ปกครองเด็กอาย ุ0-5 ปี 

ได้รับการอบรมและฝึกทักษะ

การบริโภคอาหารและนมได้

อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 2) 

ผู้ปกครองรู้วธิกีารและสามารถ

ท านมถั่วเหลืองได้เองที่บ้าน

ส านกั

ปลัดอบต.

 รวม 8 โครงการ 0 0 0 260,000 0

 หมายเหตุ เปน็รายการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการอดุหนนุโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขประจ าปงีบประมาณ 2564 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  รายการที่ 6 

หนา้ที่ 175

หนา้ที ่42 ย.5



2.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 ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิต

อาสาภยัพบิติัประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลปราสาททอง

เพื่อฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรที่

กรมปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภยก าหนด เพื่อเปน็ผู้ช่วย

เจ้าพนกังานในการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัในระดับพื้นที่

จัดฝึกอบรมทบทวน 

อย่างนอ้ยปลีะ ๑ คร้ัง

0 0 80,000 80,000 80,000 ปลีะ ๑ คร้ัง มีชุดปฏบิติัการจิต

สาภยัพิบติั 

ช่วยเหลืองานเจ้า

พนกังานในการ

ปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณ

ภยัในพืน้ที่

ส านกัปลัด

อบต.

รวม  1 โครงการ 0 0 80,000 80,000 80,000

แบบ ผ. 02

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลพัธ์ที่

คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ : ยทุธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั 

หนา้ที ่43 ย.6



2. บญัชีโครงการพฒันา แบบ ผ.  02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ : ยทุธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์  : ยทุธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยั

ย.6 ยทุธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมสีว่นร่วมทกุภาคสว่น

6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

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

1 อดุหนนุโครงการงานรัฐ

พธิีและเทดิพระเกยีรติ

สถาบนัพระมหากษตัริย์ 

ประจ าปงีบประมาณ 

2564 ใหแ้กท่ี่ท าการ

ปกครองอ าเภอเขวาสินริ

นทร์ (หนว่ยงานสมทบ 

1,000 บาท)

เพื่อเปน็การเทดิพระเกยีรติ 

สถาบนัพระมหาษตัริย์ ซ่ึงทรงเปน็

ที่มาแหง่เกยีรติศักด์ิ เพราะทรงมี

พระราชตระกลูสูง ย่อมท าใหเ้กดิ

ความไว้วางใจและศรัทธาต่อ

พระองค์สมค ากล่าวที่ว่า "พระราชา

เปน็สง่าแหง่แว่วแคว้น"  และเพื่อ

ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษตัริย์แต่ละพระองค์

ประชาชนต าบล

ปราสาททอง ได้เข้าร่วม

กจิกรรมในงานรัฐพธิี

และเทดิพระเกยีรติ

สถาบนั

พระมหากษตัริย์ที่

อ าเภอเขวาสินรินทร์จัด

ขึ้น

0 0 0 20,000 0 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กจิกรรม

ประชาชนได้แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์ ซ่ึงเปน็ที่

เครารพและยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของปวงชนชาวไทย

ส านกัปลัด

อบต.

รวม 1 โครงการ 0 0 0 20,000 0

  
หมายเหตุ เปน็การเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการอดุหนนุโครงการงานรัฐพธิีและเทดิพระเกยีรติ สถาบนัพระมหากษตัริย์  ประจ าปงีบประมาณ 2564 ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565) รายการที่ 8  หนา้ที่ 203

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )  เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

หลกั

หนา้ที ่44 ย.6



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รายการเปล่ียนแปลงรายละเอยีด แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  รายการที่ 18  หนา้ที่ 217 เปน็

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นผิวดิน

ขนาดใหญ่มาก  บา้นแสรออ หมู่ที่ 8 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาระบบน้ าเพื่อการ

อปุโภค บริโภค ใหเ้พยีงพอ

 และได้มาตรฐานในการ

ผลิตน้ าประปาหมู่บา้น

ด าเนนิการกอ่สร้างตาม

แบบส านกับริหารจัดการ

น้ า กรมทรัพยากรน้ า 

จ านวน 1 ระบบ

0 0 0 0 3,510,000 จ านวน 1 

ระบบ

ประชาชนมปีระปา

เพื่อการน้ าอปุโภค

 บริโภคที่เพยีงพอ

 และได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

อบต.

ปราสาททอง

2

 แบบ ผ.๐๒ /  ๑

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 -  2565 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

รายการเปล่ียนแปลงรายละเอยีด แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  รายการที่ 17  หนา้ที่ 216 เปน็

หน้าที่ 45 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นผิวดิน

ขนาดใหญ่มาก  บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาระบบน้ าเพื่อการ

อปุโภค บริโภค ใหเ้พยีงพอ

 และได้มาตรฐานในการ

ผลิตน้ าประปาหมู่บา้น

ด าเนนิการกอ่สร้างตาม

แบบส านกับริหารจัดการ

น้ า กรมทรัพยากรน้ า 

จ านวน 1 ระบบ

0 0 0 0 3,493,000 จ านวน 1 

ระบบ

ประชาชนมปีระปา

เพื่อการน้ าอปุโภค

 บริโภคที่เพยีงพอ

 และได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

อบต.

ปราสาททอง

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย

ทางบา้นระงอล หมู่ที่ 4 - บา้นใหม ่หมู่

ที่ 9)

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม

ระหว่างหมู่บา้นใหไ้ด้รับ

ความสะดวกสบายและ

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ด าเนนิการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

 ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 6,420 

ตารางเมตร

0 0 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 

เส้นทาง 

ระยะทาง 

156 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

โครงการเพ่ิมเตมิ

หน้าที่ 46 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สาย

ทางบา้นตาปดุ - บา้นสามโค) หมู่ที่ 7 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม

ระหว่างหมู่บา้นใหไ้ด้รับ

ความสะดวกสบายและ

ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ด าเนนิการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กผิว

จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 

186 เมตร หนา 0.15 เมตร

0 0 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 

เส้นทาง 

ระยะทาง 

186 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สาย

ทางตะวันออกหมู่บา้นซอยร่วมใจ) หมู่ที่

 6 ต าบลปราสาททอง      อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม

ระหว่างหมู่บา้นและ

โรงเรียนใหไ้ด้รับความ

สะดวกสบายและปลอดภยั

เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กผิว

จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 

230 เมตร หนา 0.15 เมตร

0 0 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 

เส้นทาง 

ระยะทาง 

230 เมตร

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 47 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

4 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม

ด้วย (Asphaltic Concrete ) (สาย

ทางบา้นระงอล - คุ้มบญุโลก) บา้นระ

งอล หมู่ที่ 4 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ

เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม

ระหว่างหมู่บา้นและ

โรงเรียนใหไ้ด้รับความ

สะดวกสบายและปลอดภยั

เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการซ่อมแซมถนน

คอนกรีต ปผิูวจราจร  

aaphalt concrete ) หนา

 4 ซ.ม. บนผิวทางคอนกรีต

 ขนาดกว้าง 5 เมตร  

ระยะทางยาว 325 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

1,625  ตารางเมตร  

จุดเร่ิมต้น  UTM  x = 

352589 Y = 1654832 

จุดส้ินสุด UTM x = 

352533  Y =1654519

0 0 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 48 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทางบา้นพะเนา - บา้นโคกอาโพน  

บา้นพะเนา หมู่ที่ 3 ต าบลปราสาททอง

 อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1450 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 7,250 ตร.ม. 

พกิดัเร่ิมต้น N 14.954464

 E 103.651695 จุดส้ินสุด

 N 14.953461 E 

103.664061

0 0 3,900,000 3,900,000   3,900,000   จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีต (สายทางบา้นฉัน

เพล เชื่อม บา้นหนองไทร) บา้นฉันเพล

 หมู่ที่ 2  ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1800 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 9,000 ตร.ม. 

พกิดัเร่ิมต้น N 14.979163

 E 103.646624 จุดส้ินสุด

 N 14.975008  E 

103.662662

0 0 4840000 4840000 4840000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 49 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย

ทางบา้นพะเนา เชื่อม บา้นระงอล)  

บา้นพะเนา หมู่ที่ 3 ต าบลปราสาททอง 

 อ าเภอขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 5,500 ตร.ม. 

พกิดัโครงการเร่ิมต้น N 

14.949820  E 

103.646546 ส้ินสุดพกิดั 

N 14.950543 E 

103.637122

0 0 2,960,000 2,960,000 2,960,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย

ทางบา้นระงอล เชื่อมบา้นใหม่) บา้นระ

งอล หมู่ที่ 4 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ

เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 

2360 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 11,800 

ตร.ม. พิกัดโครงการเร่ิมต้น N 

14.971257  E 103.632070 

ส้ินสุดพิกัด   N 14.989141    

E 103.630465

0 0 6,350,000 6,350,000 6,350,000 จ านวน 1

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 50 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย

ทางจากบา้นสามโค เชื่อมบา้นสระ

กลาง) บา้นสามโค หมู่ที่ 6 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ยาว 2,180 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 10,900 ตร.ม. 

จุดเร่ิมต้นN 14.983637  E

 103.673833  จุดส้ินสุด

โครงการ N 14.997414 E

 103.680125

0 0 5,870,000 5,870,000 5,870,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย

ทางบา้นตาปดุ เชื่อมบา้นสามโค) บา้น

ตาปดุ หมู่ที่ 7 ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ยาว 3,130 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 15,650ตร.ม. 

จุดเร่ิมต้นN 14.992831  E

 103.648140จุดส้ินสุด

โครงการ N 14.984358 E

 103.670856

0 0 8,350,000 8,350,000 8,350,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

อบต.

ปราสาททอง

หน้าที่ 51 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

11 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง 

พาราแอสฟสัติกคอนกรีต (โดยวิธี 

Pavement in -Place -Recycling) 

สายทางบา้นตาปดุ หมู่ที่ 7 - บา้นสาม

โค หมู่ที่ 6   ต าบลปราสาททอง อ าเภอ

เขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น และ

บรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน

ซ่อมสร้างผิวจราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 2.225 กโิลเมตร

 ไมม่ไีหล่ทาง ช่วง กม.

0+757 ถึง กม. 2+800

0 0 9,400,000 9,400,000 9,400,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง/

ทางหลวง

ชนบทจ.

สุรินทร์

12 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมด้วย 

(Asphaltic  Concrete) (สายทางฉัน

เพล - บา้นแสรออ) บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ    เขวาสิน

รินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ปผิูวจราจร Asphalt 

Concrete หนา 4 

เซนติเมตร บนผิวทาง

คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 

เมตร ระยะทางยาว 325 

เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 1625 ตารางเมตร

0 0 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 52 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

13 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมด้วย 

(Asphaltic  Concrete) (สายทางบา้น

ระงอล - บญุโลก ) บา้นระงอล หมู่ที่ 4

 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินริ

นทร์  จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ปผิูวจราจร Asphalt 

Concrete หนา 4 

เซนติเมตร บนผิวทาง

คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 

เมตร ระยะทางยาว 325 

เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 1625 ตารางเมตร

0 0 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

14 ซ่อมแซมถนนโดยลงหนิคลุก (สายทาง

ถนนเล่ียงบา้นพะเนา หมู่ที่ 3 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ พกิดัเร่ิมต้น 

N14.963177 ,E 103.647689  พกิดั

ส้ินสุด N 14.956988 E 103.658309

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,485 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือ มี

ปริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ย

กว่า 594 ลูกบาศกเ์มตร

0 0 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 53 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

15 ซ่อมแซมถนนโดยลงหนิคลุก (สายทาง

จากบา้นระงอล หมู่ที่ 4 เชื่อมบา้นใหม ่

หมู่ที่ 9) ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,485 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือ มี

ปริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ย

กว่า 594 ลูกบาศกเ์มตร 

พกิดัเร่ิมต้น N 14.971226

 E 103.632081 พกิดั

ส้ินสุด N 14.982263  E 

0 0 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

16 ซ่อมแซมถนนโดยลงหนิคลุก (สาย

ทางด้านทศิเหนอืสนามกฬีาต าบล

ปราสาททอง) บา้นฉันเพล  หมู่ที่ 1 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพฒันาทางเส้นทาง

คมนาคมระหว่างหมู่บา้น 

ใหส้ะดวก สะบายและมี

ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,485 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือ มี

ปริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ย

กว่า 594 ลูกบาศกเ์มตร 

พกิดัเร่ิมต้น N14.984520 

 E 103.649561 พกิดั

ส้ินสุด N 14.984402 E 

103662566

0 0 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

เชื่อมระหว่าง

หมู่บา้น/ต าบลที่

สะดวกสบาย มี

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

หน้าที่ 54 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

17 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ 

เพื่อผลิตน้ าประปา บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ให้

ประชาชนมนี้ าเพื่อการ

อปุโภค บริโภค ที่เพยีงพอ

ตลอดปี

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ด้วยแผงโซล่า

เซล ขนาด 250วัตต์ 

จ านวน 8 แผง พร้อมปั้ม

น้ าขนาด 2 แรงมา้ บริเวณ

ประปาหมู่บา้นบา้นฉันเพล

 หมู่ที่ 1

0 0 0 110,000 110,000 จ านวน 1  

แหง่

ประชาชนมนี้ า

เพื่อการอปุโภค 

บริโภค ที่เพยีงพอ

ตลอดปี

กองช่าง

18 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ 

เพื่อผลิตน้ าประปา บา้นฉันเพล หมู่ที่ 2

 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ให้

ประชาชนมนี้ าเพื่อการ

อปุโภค บริโภค ที่เพยีงพอ

ตลอดปี

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ ด้วยแผงโซล่าเซล

ขนาด 250 วตัต์ จ านวน 8 แผง

 ปัม้น้ าขนาด 2 แรงม้า พร้อม

เจาะบ่อบาดาล บริเวณประปา

หมู่บ้าน บ้านฉันเพล หมู่ที่ 2

0 0 0 160,000 160,000 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนมนี้ า

เพื่อการอปุโภค 

บริโภค ที่เพยีงพอ

ตลอดปี

กองช่าง

หน้าที่ 55 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

19 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ 

เพื่อผลิตน้ าประปา บา้นสามโค หมู่ที่ 6

 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ให้

ประชาชนมนี้ าเพื่อการ

อปุโภค บริโภค ที่เพยีงพอ

ตลอดปี

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตยโ์ดยติดต้ังแผงโซล่า

เซลขนาด 250 วตัต์ จ านวน 8 

แผง ปัม้น้ าขนาด 2 แรงม้า 

พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณ

ประปาหมู่บ้าน บ้านสามโค หมู่

ที่ 6

0 0 0 160,000 160,000 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนมนี้ า

เพื่อการอปุโภค 

บริโภค ที่เพยีงพอ

ตลอดปี

กองช่าง

20 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ 

เพื่อผลิตน้ าประปา บา้นโพธิน์อ้ย หมู่ที่ 

12  ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสิน

รินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ให้

ประชาชนมนี้ าเพื่อการ

อปุโภค บริโภค ที่เพยีงพอ

ตลอดปี

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย ์โดยติดต้ังแผงโซล่า

เซล ขนาด 250 วตัต์ จ านวน 8

 แผง ปัม้น้ าขนาด 2 แรงม้า 

พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณ

ประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์น้อย 

หมู่ที่ 12

0 0 0 160,000 160,000 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนมนี้ า

เพื่อการอปุโภค 

บริโภค ที่เพยีงพอ

ตลอดปี

กองช่าง

หน้าที่ 56 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. 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
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

21 ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ 

เพื่อผลิตน้ าประปา บา้นตาสอน หมู่ที่ 

11  ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสิน

รินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ให้

ประชาชนมนี้ าเพื่อการ

อปุโภค บริโภค ที่เพยีงพอ

ตลอดปี

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ โดยติดต้ังแผง

โซล่าเซลขนาด 250วัตต์ 

จ านวน 8 แผง ปั้มน้ าขนาด

 2 แรงมา้

0 0 0 110,000 110,000 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนมนี้ า

เพื่อการอปุโภค 

บริโภค ที่เพยีงพอ

ตลอดปี

กองช่าง

รวม  21 โครงการ 0 0 46,170,000 46,870,000 46,870,000

หน้าที่ 57 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. ย.1



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

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขดุลอกหนองถนน บา้นสามโค หมู่ที่ 6 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอ         เข

วาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์  (พกิดั N 

1657600 E 356600)

เพือ่ก าจดัวชัพชืและเพิม่ปริมาณใน

การกกัเกบ็น้ า และปอ้งกนัปญัหาภยั

แล้งในพืน้ที่

ขนาดกว้างปากบ่อ 100 เมตร ขนาดความ

ยาวปากบ่อ 125  เมตร ลึกเดิมจากปาก

บ่อ เฉล่ีย 4.20 เมตร ลาดเอยีง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 12,680 

ลบ.ม.ปริมาณน้ าสามารถกกัเกบ็ได้ 

28,700 ลบ.ม.

0 0 500,000 0 0 จ านวน 1

 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพือ่การ

อปุโภค บริโภค และท า

การเกษตรอยา่ง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

2 ขดุลอกคลองโสน บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จงัหวดัสุรินทร์    ( พกิดัที่ต้ัง N 

1657471 E 355330)

เพือ่ก าจดัวชัพชืและเพิม่ปริมาณใน

การกกัเกบ็น้ า และปอ้งกนัปญัหาภยั

แล้งในพืน้ที่

ขนาดกวา้งปากบอ่ 13 เมตร ขนาด

กวา้ง ก้นคลอง 4.50 เมตร ยาว 1.,300

 เมตร ลึกเดิมจากปากคลองเฉล่ีย 3.50

 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

 5144 ลบ.ม. ปริมาณกักเก็บน้ าได้ 

25,181 ลบ.ม.และวางท่อระบาย 0.60

 x1.00 เมตร จุดๆละ 7 ท่อน

0 0 500,000 0 0 จ านวน 1

 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพือ่การ

อปุโภค บริโภค และท า

การเกษตรอยา่ง

เพยีงพอตลอดปี

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 ่3 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตา้บลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

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

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ 

ส ำหรับ โครงกำรทีเ่กินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

หน้าที่ 58 ผ.02/1 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. ย.3



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

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

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

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

3 ขดุลอกหนองใหญ ่บา้นพะเนา หมู่ที่ 3 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอ         เข

วาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่ก าจดัวชัพชืและเพิม่ปริมาณใน

การกกัเกบ็น้ า และปอ้งกนัปญัหาภยั

แล้งในพืน้ที่

ขุดลอกหนองน้ าขนาดปากกวา้ง 75 

เมตร ยาว 180 เมตร มีพืน้ที่ขุดลอก

ไม่น้อยกวา่ 9,540 ตร.ม. ลึกเฉล่ียจาก

ระดับก้นหนองน้ าเดิม 3.80 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

28,300 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งลาด 

1:1.5 พกิัด N 14.948194 E 

103.648160

0 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน 1

 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพือ่การ

อปุโภค บริโภค และท า

การเกษตรอยา่ง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

4 ขดุขยายคลองน้ าบญุโลก - คลองบา้น

สดอ บา้นระงอล หมู่ที่ 4 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  

จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่ก าจดัวชัพชืและเพิม่ปริมาณใน

การกกัเกบ็น้ า และปอ้งกนัปญัหาภยั

แล้งในพืน้ที่

ขุดขยายปากคองเดิมข้างละ 2.00 

เมตร ขนาดกวา้งก้นคลอง 5.00 เมตร 

ยาว 350 เมตร ลึกจากปากคลองเฉล่ีย

 4.50 เมตร หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกวา่ 5,390 ลบ.ม. พร้อมตกแต่ง

ลาดเอียง และวางท่อระบายน้ า

เส้นผ่าศูนย์กลาง กวา้ง 0.60x1.00 

เมตร จ านวน 14 ท่อน  จุดเร่ิมต้น N 

14.960683 E.103.622909 จุดส้ินสุด

 N 14.962132  E 103.619874

0 0 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1

 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพือ่การ

อปุโภค บริโภค และท า

การเกษตรอยา่ง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

หน้าที่ 59 ผ.02/1 โครงการเกินศกัยภาพของอปท. ย.3



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

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

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

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

5 ขดุลอกหนองไทร  บา้นหนองไทร หมู่ที่

 5 ต าบลปราสาททอง     อ าเภอเข

วาสินรินทร์  จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่ก าจดัวชัพชืและเพิม่ปริมาณใน

การกกัเกบ็น้ า และปอ้งกนัปญัหาภยั

แล้งในพืน้ที่

ขุดลอกหนองน้ าขนาดปากกว้าง 62 เมตร ยาว

 82 เมตร มีพืน้ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 4986 

ตร.ม. ลึกเฉล่ียจากระดับกน้หนองน้ าเดิม  2.70

 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,900

 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งลาดเอยีง 1:1.5 พิกดั N 

14.972941 E 103.66613

0 0 500,000 0 0 จ านวน 1

 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพือ่การ

อปุโภค บริโภค และท า

การเกษตรอยา่ง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

6 ขดุขยายหนองน้ าสาธารณประโยชน์ 

(หนองตราด)  บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่ 13

 ต าบลปราสาททอง อ าเภอ        เข

วาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่ก าจดัวชัพชืและเพิม่ปริมาณใน

การกกัเกบ็น้ า และปอ้งกนัปญัหาภยั

แล้งในพืน้ที่

ขดุขยายหนองน้ าขนาดกว้างจากปากบ่อ

เดิม 10.00 - 26.00 เมตร ยาว 80.00 

เมตร ลึกจากระดับปากหนองน้ าเดิม 6.00 

เมตร หรือ มีปริมาตรดินขดุ ไม่น้อยกว่า 

11,900 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งลาดเอยีง 

1:1.5 พิกดั N 14.972941 E 103.666613

0 0 300,000 0 0 จ านวน 1

 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพือ่การ

อปุโภค บริโภค และท า

การเกษตรอยา่ง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

7 ขดุลอกล าหว้ยละหาน บา้นแสรออ หมู่

ท่ี 8 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสิน

รินทร์ จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่ก าจดัวชัพชืและเพิม่ปริมาณใน

การกกัเกบ็น้ า และปอ้งกนัปญัหาภยั

แล้งในพืน้ที่

ขดุลอกล าห้วยละหาน ระยะทาง 520 

เมตร มีพืน้ที่ขดุลอกไม่น้อยกว่า 23,475 

ตร.ม. ลึกเฉล่ียจากระดับเดิม 3 เมตร 

ตกแต่งลาดเอยีง 1:1.5 และวางท่อระบาย

น้ าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60x 1.00 

เมตร จ านวน 14 ท่อน จุดเร่ิมต้น N 

14.988997 E 103.623569 จุดส้ินสุด N 

14.991987  E 103.620351

0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1

 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพือ่การ

อปุโภค บริโภค และท า

การเกษตรอยา่ง

เพยีงพอตลอดปี

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

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย

รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

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

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

8 ขดุลอกหนองน้ าสาธารณประโยชน์ 

(หนองละหุง่) บา้นฉนัเพล หมู่ที่ 2 

ต าบลปราสาททอง อ าเภเขวาสินรินทร์

 จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่ก าจดัวชัพชืและเพิม่ปริมาณใน

การกกัเกบ็น้ า และปอ้งกนัปญัหาภยั

แล้งในพืน้ที่

ขุดลอกหนองน้ าขนาดปากบอ่กวา้ง  

110 เมตร ยาว 110 เมตร มีพืน้ที่ขุด

ลอกไม่น้อยกวา่ 9,458 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย

จากกระดบก้นหนองน้ า เดิม 1.30 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,580 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งลาด

เอียดง 1:1.5 พกิัด N 14.968203 E 

103.649088

0 0 500,000 0 0 จ านวน 1

 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพือ่การ

อปุโภค บริโภค และท า

การเกษตรอยา่ง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

9 ขดุขยายคลองปา่ บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7 

ต าบลปราสาททอง           อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์

เพือ่ก าจดัวชัพชืและเพิม่ปริมาณใน

การกกัเกบ็น้ า และปอ้งกนัปญัหาภยั

แล้งในพืน้ที่

ขดุขนาดกว้างปากคลอง 20 เมตร ขนาด

กว้างกน้คลอง 6.40 เมตร ยาว 1,200 

เมตร ลึกเฉล่ียจากกน้คลองเดิม 1.10 เมตร

 หรือมีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 41,350 

ลบ.ม. ปรับแต่งความลาดเอยีง 1:1.5  

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 

1 ชุด พิกดัเร่ิมต้นโครงการ N 14.989946

 E 103.665695 พิกดัส้ินสุดโครงการ N 

14.995922, E 103.659649

0 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1

 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพือ่การ

อปุโภค บริโภค และท า

การเกษตรอยา่ง

เพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

 รวม  9 โครงการ 0 0 7,200,000 4,900,000 4,900,000
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แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

หน้า ที่ 62     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 การศึกษา  ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLTV)  

ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นฉันเพล จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย 

1) อุปกรณ์ ชุดคีย์บอร์ด 
ภาษาไทย /อังกฤษ พร้อม
เมาสไ์รส้าย  ,ล าโพงภายนอก 
SoundBar ,ขาแขวนชนิดสอง
แขนยึดและงอได้ยดึติดกับ
ผนัง 

2) จานดาวเทียมพร้อมหัวรบั
สัญญาณ LNB (พร้อมชุดขา
ติดตั้งปรับองศาได ้

3) กล่องรับสญัญาณดาวเทียม 
(ช้ันวางกล่องรับสัญญาณตดิ
ผนัง) 

0 0 30,700 0 0 กอง
การศึกษา 

 


