
                       
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

Prasattong Subdistrict Administrative Organization  
อ าเภอเขวาสนิรินทร์   จังหวัดสุรนิทร์ 

Khao  Sinarin District Surin Province 
 
 

   
 
 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ครัวเรือน” ( People are of good quality. Safe use the principle 
of sufficiency economy to the household ) 
 



ค ำน ำ 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี   

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  ไปแล้วนั้น  

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้รับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ 
พัฒนาท้องถิ่น จากส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน ในเขตต าบลปราสาททอง และเขตอ าเภอเขวาสินรินทร ์ 
จังหวัดสุรินทร์  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ 
ประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม งบประมาณ
จากแหล่งอื่นๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขึ้น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
 อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
หลักกำรและเหตุผล 

ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  

อ ำเภอเขวำสินรินทร ์   จังหวัดสุรินทร ์



สารบัญ (๑) 
            หน้า 
ค าน า                             
   หลักการและเหตุผล         (๑) 
ส่วนที่ ๔  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ) 
   แบบ ผ.๐๗  (บัญชีสรุปโครงการพัฒนา)            สรุปหน้าที่ ๑   –  ๑๓     
           แบบ ผ.๐๑ ( ส าหรับ อปท. ด าเนินการเอง)   

    ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค   ( ๒ –  ๑๔ )   
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา                ( ๑๕ – ๒๗ )                 
    วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า        ( ๒๘ – ๒๙ )       
     และเศรษฐกิจพอเพียง 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ              ( ๓๐ )                 
     และสิ่งแวดล้อม  
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข  (๓๑  - ๔๓)     
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน        ( ๔๔ –๕๗ )          
    พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
แบบ ผ.๐๒  (ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรประชาชน )    
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค     - 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา                (๕๘ –๖๕ )        
    วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า          - 
     และเศรษฐกิจพอเพียง 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ                 -             
     และสิ่งแวดล้อม  
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข    (๖๖ - ๗๑ )   
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน         ( ๗๒ )     
    พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 



สารบัญ (๒) 
           หน้า 

         แบบ ผ.๐๓   (ส าหรับประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์) 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค     ( ๗๓ ) 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา                    -     
    วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า           - 
     และเศรษฐกิจพอเพียง 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ                  - 
     และสิ่งแวดล้อม  
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข    - 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน          - 
    พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

         แบบ ผ.๐๕   ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์           
         (ผ่านอ าเภอเขวาสินรินทร์  กลั่นกรอง)  

    ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค    ( ๗๔ – ๗๖ ) 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา               -                 
    วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า      -     
     และเศรษฐกิจพอเพียง 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ            -      
     และสิ่งแวดล้อม  
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข    - 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน     -      
    พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ (๓) 
          หน้า 

 
 แบบ ผ.๐๖  (ส าหรับโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ )  
             ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค     - 

    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา                  - 
    วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า          - 
     และเศรษฐกิจพอเพียง 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ                 - 
     และสิ่งแวดล้อม  
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข    - 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน        -   
    พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 
         แบบ ผ.๐๘  บัญชีครุภัณฑ์             (๗๗ – ๙๖)       
     หน่วยงานส านักปลัดอบต. 
     หน่วยงานกองคลัง 
     หน่วยงานกองช่าง  
     หน่วยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
          
   

........................................................... 



 

 

แบบ ผ.๐๗ 

บัญชีสรุปโครงการพฒันา 



แบบ ผ.๐๗

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 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

  รายการโครงการ แก้ไข เปล่ียนแปลง 6 887,700        9 1,281,200     4 600,000       3 450,000        22 3,218,900       
  รายการโครงการเพิ่มเติม 1 102,700        10 1,086,300     4 620,000       4 620,000        19 2,429,000       

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

รำยกำรโครงกำรแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 -                0 -                -    -               0 0 -     -                  
 รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                -    -               0 0 -     -                  

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

รำยกำรโครงกำรแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 -                1 2,100,000     0 -               0 -                1 2,100,000       

รำยกำรโครงกำรเพิ่มเติม 0 -                3 7,431,900     3 7,431,900    3 7,431,900     9 22,295,700     
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด

รำยกำรโครงกำรแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  
รำยกำรโครงกำรเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

สรปุ หนา้ที ่1



แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

รำยกำรโครงกำรแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รำยกำรโครงกำรเพิ่มเติม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รำยกำรโครงกำรแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  
  รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               0 -                -     -                  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 7 990,400        23 11,899,400  11 8,651,900    10 8,501,900     51 30,043,600     

  2.1 แผนงานการศึกษา
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

 รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 5 1,800,225     5 1,861,800     5 1,862,000    5 1,862,000     20 7,386,025       
 รายการโครงการเพิ่มเติม 2 319,000        3 254,300       0 -               0 -                5 573,300          

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

 รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 1 2,496,000     1 2,464,000     1 2,500,000    1 2,550,000     4 10,010,000     

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน และการทอ่งเที่ยว

สรปุ หนา้ที ่2



แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                5 170,000       0 -               0 -                5 170,000          
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

 รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด

 รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  

  2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 3 760,000        3 540,000       3 540,000       3 540,000        12 2,380,000       

รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                2 190,000       1 40,000         1 40,000          4 270,000          

สรปุ หนา้ที ่3



แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

รายการโครงการแก้ไข เปล่ียนแปลง 1 220,000        1 220000 0 0 0 0 2 440,000          

รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 0 0 0 0 0 0 -                  
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

รายการโครงการแก้ไข เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายการโครงการเพิ่มเติม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด

รายการโครงการแก้ไข เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ 12 5,595,225     20       5,700,100     10     4,942,000    10     4,992,000     52      21,229,325     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง

สรปุ หนา้ที ่4



แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

  3.1 แผนงานการเกษตร
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 1 20,000          1 10,000          1 10,000         1 10,000          4 50,000            

รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                3 140,000       2 150,000       2 150,000        7 440,000          
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 0 0 0 0 0 0 -                  

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               0 -                0

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

สรปุ หนา้ที ่5



แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 1 20,000          4         150,000       3        160,000       3       160,000        11      490,000          

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  

สรปุ หนา้ที ่6



แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 1 618,400        1 618,400       1 618,400       0 -                3 1,855,200       

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ 1 618,400        1         618,400       1        618,400       -    -                3        1,855,200       

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการ
ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

    5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 2 100,000        2 80,000          2 80,000         2 80,000          8 340,000          
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

สรปุ หนา้ที ่7



แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 0 0 -                0 -               0 -                0 -                  

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 1 200,000        1 150,000       1 150,000       1 150,000        4 650,000          
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                2 150,000       2 150,000       2 150,000        6 450,000          

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

สรปุ หนา้ที ่8



แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

    5.3 แผนงานสาธารณสุข
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 2 92,000          2 126,380       2 126,380       2 126,380        8 471,140          
รายการโครงการเพิ่มเติม 1 10,000          1 10,000          1 10,000         1 10,000          4 40,000            

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 1 260,000        1 260,000       1 260,000       1 260,000        4 1,040,000       
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 0 0 0 0 0 0 -                  

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

    5.4 แผนงานงบกลาง
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แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 2 10,927,200   2 12,154,800  2 12,400,000  2 13,000,000   8 48,482,000     
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ 9 11,589,200   11       12,931,180  11     13,176,380  11     13,776,380   42      51,473,140     

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 2 32,900          1 50,000          1 50,000         1 50,000          5 182,900          
รายการโครงการเพิ่มเติม 1 25,000          6 491,700       0 -               0 -                7 516,700          

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

6.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร 
พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน
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แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 -                0 -                0 -               -    -                0 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               -    -                0 -                  

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 3 120,000        4 300,000       4 120,000       4 120,000        15 660,000          
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แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                1 30,000          1 30,000         1 30,000          3 90,000            
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 1 10000 1 10000 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 0 0 0 0 0 0 -                  

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

 ๖.๔ แผนงำนงบกลำง

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข  เปล่ียนแปลง 1 300,000        1 500,000       1 500,000       1 500,000        4 1,800,000       
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  
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แบบ ผ.๐๗

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)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 -                0 -                0 -               0 -                0 -                  

   รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ 8 487,900        14 1,381,700    7 700,000       7 700,000       34 3,249,600      
รวมทั้งสิ้น (ย.๑ - ย.๖) 38 19,301,125   73      32,680,780  43     28,248,680  41     28,130,280  193    108,340,865  
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แบบ ผ.๐๑    

กิจกรรมโครงการที่อบต.ด าเนินการเอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑   ส าหรับอปท. ด าเนินการเอง 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
1) วางทอ่ระบายน้้า  ชนิดทอ่ผ่าซีก ภายใน
หมู่บา้น บา้นฉันเพล หมู่ที่ 1

เพื่อแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

พื้นที่สภาพปญัหาน้้าทว่มขัง ระยะทางรวม
 800 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 วางท่อ ม.1 
800 เมตร

ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

กองช่าง

ข้อความใหม่
1) วางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 1  บา้นฉันเพล 
ต้าบลปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์    จ.
สุรินทร์

เพื่อแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

 ระยะที่ 1 ป ี62  จากบา้นนางเนียว พอก
พนู ถึง บา้นนางสุขจิตร สอนดอก ปริมาณ
งานวางทอ่ระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  ยาว  235 
เมตร  พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์

0 115,000 0 0 จ้านวน
ระยะทาง

ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองข่าง

2

แก้ไขเพิ่มเติม แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ีพ.ศ.( 2561 - 2564 ) หน้า 97 ข้อความเดิม

แก้ไขเพิ่มเติม แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ีพ.ศ. (2561 -2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2560 หน้า 19 ข้อความเดิม

 แบบ ผ.๐๑

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ส ำหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด ำเนินกำร

                  รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ.2561

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลปรำสำททอง   อ ำเภอเขวำสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

2
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

2) วางทอ่ระบายน้้าภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 3
 บา้นพะเนา ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินริ
นทร์  จ.สุรินทร์

เพื่อแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

ระยะที่ 1  จากส่ีแยกศาลา ถึงที่นานยขันติ
  ปรากฎรัตน์  วางทอ่ระบายน้้า ขนาด 
0.60 เมตร ยาว 226 เมตร

159,800 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
ระยะทาง

ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

ข้อความใหม่
2) วางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 3 บา้นพะเนา 
ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์  จ.สุรินทร์

เพื่อแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

ระยะที่ 1 ป ี61  จากส่ีแยกศาลา ถึงที่
นานยขันติ  ปรากฎรัตน์  วางทอ่ระบายน้้า
 ขนาด 0.60 เมตร ยาว 226 เมตร  ระยะ
ที่ 2  ป ี62  (จากบา้นนางจารุวรรณ  ยืน
ยาวถึง สายทางฉันเพล -เมืองท ี. ปริมาณ
งานวางทอ่ระบายน้้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว  398 
เมตร พร้อมติดปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

159,800 181,000 0 0 จ้านวน
ระยะทาง

ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

3 แก้ไขเพ่ิมเติม แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 4 ป ีพ.ศ. (2561 -2564 )   ครัง้ที่ 1 /2560  หน้ำ 20 ข้อควำมเดิม
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

5) วางทอ่ระบายน้้าภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 6
 บา้นสามโค ต.ปราสาททอง              อ.
เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

ระยะที่ 1 ซอยกลางหมู่บ้านวางท่อระบายน้้า 
ขนาด 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

141,900 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
ระยะทาง

ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

ข้อควำมใหม่

5) วางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 6 บา้นสามโค 
ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์           
จ.สุรินทร์

เพื่อแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

ระยะที่ 1 ปี 61 ซอยกลางหมู่บ้านวางท่อระบาย
น้้า ขนาด 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร ระยะที่ 2 ปี
 62 (จากบ้านนายช้านาญ ขาวงาม ถึง บ้านนาย
ปรีญาติ )  ปริมาณงานวางท่อระบายน้้า ยาว 247 
 เมตร พร้ิมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

141,900 138,500 0 0 จ้านวน
ระยะทาง

ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

4

9) วางทอ่ระบายน้้าชนิดทอ่ผ่าซีก ภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 13

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่มขัง
บริเวณภายในหมู่บา้น

พื้นที่น้าท่วมขัง จากบ้านนางค้าผอย ถึงสวนนาง
ทิพวรรณ ข้างสระน้้า หนองโพธิ์ (ทิศตะวันตก)

150,000 0.00 0 0 281 เมตร ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ในหมู่บา้น

กองช่าง

ข้อควำมใหม่

 แก้ไข เปล่ียนแปลง แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561 -2564 ) หน้าที่ 98 รายการ 9 ข้อความเดิม
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

9) วางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 13 บา้นหนอง
โพธิ ์ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์       
จ.สุรินทร์

เพื่อแก้ไขปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

ระยะที่ 1 ป6ี2 ด้าเนินการวางทอ่ระบาย
น้้าสายทางข้างศาลาประชาคมหมู่บา้น  
ปริมาณงานวางทอ่ขนาด 0.40 เมตร ยาว 
141 เมตร

0 68,000 0 0 จ้านวน
ระยะทาง

ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

5

8) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากบา้น
นายประสิทธิ ์ถึง  ปา่สาธารณะ

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย 
และได้มาตรฐาน

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่รวม 1250 ตร.ม. ๆละ 500 บาท 
งบประมาณ 625,000 บาท

125,000 125,000 125,000 125,000 ถนนคสล.
1000 เมตร

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

ข้อควำมใหม่
8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบา้นนายประสิทธิ ์ถึงปา่สาธารณะบา้น
ระงอล หมู่ที่ 4  ต.ปราสาททอง อ.เขวาสิน
รินทร์จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย 
และได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 ปี 62 (จากหน้าโรงเรียนบุญโลก ถึง ป่า
สาธารณะ)  ปริมาณงานกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
52.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 260.00  ตร.ม.พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ จ้านวน 1 ชุด             
ระยะที่ 2 ปี 63  ระยะที่ 3 ปี 64

0 150,000 150,000 150,000 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

6

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 4 ป ีพ.ศ. (2561 -2564) หน้ำ 82 ข้อควำมเดิม

แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 4 ป ีพ.ศ. (2561 -2564) ครัง้ที่ 1 /2560  หน้ำ 21 ข้อควำมเดิม
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

ก่อสร้างถนนคสล.สายทางจากบา้น นายภิ
พกัตร์  สมัครสมาน ถึง ทางหลวงชนบท 
หมู่ที่ 8 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.
สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย 
และได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม.  
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

201,900 200,000 200,000 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

ข้อควำมใหม่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
บา้นนายภพิกัตร์  สมัครสมาน ถึง ทาง
หลวงชนบท บา้นแสรออ หมู่ที่ 8 ต.
ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์  จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย 
และได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 ปี 61 ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 78
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 390 ตร.ม.  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย      ระยะที่ 2  ปี 62 (จากบ้าน
นายเดชา พอกพูน ถึง สามแยก ปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง 5.00เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  325ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1
 ชุด

201,900 186,700 0 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

7 แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 4 ป ีพ.ศ. (2561 -2564)  หน้ำ 85 ข้อควำมเดิม
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

17) ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 จากบา้น
นางดวงใจ ถึง บา้นนางสงบ

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย 
และได้มาตรฐาน

ถนนกวา้ง  3.50 เมตร ยาว 86 เมตร หนา
 0.15 ม. พื้นที่รวม 301 ตร.ม. 
งบประมาณรวม 150,500 บาท

150,500 0.00 0 0 ถนนคสล.301
 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

ข้อควำมใหม่

17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
ระไซร์ หมู่ที่ 10  ต.ปราสาททอง     อ.เข
วาสินรินทร์  จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย 
และได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 (จากบ้านนางดวงใจ นุ้ยเปรม ถึง บ้าน
นางสงบ )  ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.50    เมตร 
ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 150.50 ตร.ม.

0 85,000 0 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

8

19) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 จากบา้น
นายสมศักด์ิ  ระวงัตน  เชื่อมต่อถึง หมู่ที่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย 
และได้มาตรฐาน

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว  430  เมตร หนา 0.15  
เมตร    พพื้นที่รวม 1720  ตร.ม. งบประมาณ 
860,000  บาท

125,000 125,000 125,000 125,000 ถนนคสล. 
1000 ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

ข้อควำมใหม่

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 4 ป ีพ.ศ. (2561 -2564)  หน้ำ 85 ข้อควำมเดิม
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

19) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บา้นนายช้านาญ มูลศาสตร์ ถึงหนองปริง 
บา้นตาสอน หมู่ที่ 11        ต.ปราสาททอง
 อ.เขวาสินรินทร์          จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย 
และได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 ปี 62 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม.  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ชุด ระยะที่ 2 
ปี 63  ระยะที่ 3 ปี 64

0 138,000 150,000 150,000 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

9

23) ก่อสร้างถนนคสล.สายทางจากบา้น
โพธน็้อย เชื่อมวดัหนองโพธิน์้อย หมู่ที่ 12 
 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย 
และได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 68.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 274 
ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 เมตร
 พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 
1 ป้าย

146,100 150,000 150,000 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

ข้อควำมใหม่

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 4 ป ีพ.ศ. (2561 -2564)  ครัง้ที่ 1/2560   หน้ำ 18 ข้อควำมเดิม

8
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

23) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางจากบา้นโพธิน์้อยเชื่อมวดัหนองโพธิ์
น้อย หมู่ที่ 12  ต.ปราสาททอง               
     อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย 
และได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 ปี 61   ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 68.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 274 ตร.ม.  ระยะที่ 2   ปี 62   (จากที่ดินนาง
ดารารัตน์ ช่วงชัยชนะ ถึงที่ดินนายช้านาญ มูลศาสตร์ 
 ) ปริมาณงานขนาดกวา้ง  4.00  เมตร ยาว  61.00 
เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่       
244.00  ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ ์
จ้านวน1 ชุด ระยะที่ 3 ปี 63 ,ระยะที่ 4 ปี 64

146,100 138,000 150,000 150,000 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั

กองช่าง

10

12) ก่อสร้างถนนคสล.จากบา้นนายเภาว ์ 
พนัธศ์รี ถึงบา้นนายสงวน  พนัธศ์รี หมู่ที่ 7 
 บา้นตาปดุ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินริ
นทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย
และได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.12 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. 
 ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

153,000 150,000 150,000 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย 
ปลอดภยั

กองช่าง

ข้อควำมใหม่

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 4 ป ีพ.ศ. (2561 -2564) ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560    หน้ำ 17 ข้อควำมเดิม

ระยะที ่2 ระยะที ่3 

9
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางซอยกลางหมู่บา้น บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7 
ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์         จ.
สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย
และได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1  ปี 61   (จากบ้านนายเภาว์  พันธุ์ศรี 
ถึง บ้านนายสงวน  พันธุ์ศรี ) ปริมาณงานขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม.  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ้านวน 1
 ชุด ระยะที่ 2 ปี 62 ปริมาณงานขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 290 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ ระยะที่ 3 ปี 63

153,000 166,000 150,000 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย 
ปลอดภยั

กองช่าง

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บา้นนายไพโรจน์ จารัตน์ ถึงบา้นนางเตียง
ค้า พอกพนู หมู่ที่ 2        ต.ปราสาททอง 
อ.เขวาสินรินทร์         จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย
และได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 ปี 62 (จากบ้านนายไพโรจน์  จารัตน์ ถึง
 ส่ิแยกถนนสายฉันเพล-หนองไทร ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตร.
ม. พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ้านวน 1 ชุด

0 187,000 200,000 200,000 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย 
ปลอดภยั

กองช่าง

2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์
ทอง บา้นหนองโพธิ ์ หมู่ที่ 13       ต.
ปราสาททอง  อ.เขวาสินรินทร์        จ.
สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย
และได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 ปี 62 ปริมาณงานขนาดกว้าง  2.50  
เมตร ยาว  62.00 เมตร หนา  0.15  เมตร    มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 155  ตร.ม.

0 87,000 0 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย 
ปลอดภยั

กองช่าง

โครงกำรเพ่ิมเติม  ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2561

1
0
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
เชื่อมต่อซอยทศิตะวนัออกหมู่บา้น คุ้ม 4  
สระกลาง บา้นสามโค หมู่ที่ 6               
ต.ปราสาททอง   อ.เขวาสินรินทร์           
จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย
และได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1  (จากบ้านนายสุฑล บรรลือทรัพย์ ถึง 
ที่นานางส้าเนียร  สมเจตนา )  ปริมาณงานขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 53 เมตร หนา   0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212 ตร.ม.

0 119,900 120,000 120,000 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย 
ปลอดภยั

กองช่าง

4)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บา้นนายวชิัย ยืนยาว ถึงสามแยกสายทาง
ฉันเพล - แสรออ บา้นระไซร์  หมู่ที่ 10  ต.
ปราสาททอง                 อ .เขวาสินรินทร์
 จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบาย
และได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 (จากที่ดินนางทัด  ขาวงาม ถึง ที่ดิน
นางส้ารวย ด้าเนินงาม) ปริมาณงานขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00ตร.ม.

0 99,900 100,000 100,000 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย 
ปลอดภยั

กองช่าง

5) เสริมสร้างถนนลงหนิคลุก  จากที่ดินนาง
กชรัตน์ พนูชัย ถึงที่นานางยิด         จิต
เดียว หมู่ที่ 1  ต.ปราสาททอง           อ.
เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาขนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
575 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 121 ลบ.ม.

0 99,000 0 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

1
1
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

6)  เสริมสร้างถนนลงหนิคลุกจากที่นานายกึม 
 สมัครสมาน ถึงที่นานายบญุนาค  สมัคร
สมาน หมู่ที่ 9 บา้นใหม่    ต.ปราสาททอง 
 อ.เขวาสินรินทร์        จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาขนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ระยะที่ 1 ปี 62 (จากที่นานายประมุข รังสรรค์
เมธากุล ถึง ที่นานายบุญนาค สมัครสมาน) 
ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 583 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 122 ลบ.ม.

0 100,000 0 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

7) เสริมสร้างถนนลงหนิคลุก จากที่นานายกิติ
พงษ ์ นิลสุข ถึง ที่นานายอนุ จารัตน์  หมู่ที่
 5 ต.ปราสาททอง           อ.เขวาสินรินทร์
 จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาขนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
700  เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 147  ลบ.ม.  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ชุด

0 120,000 0 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

8) เสริมสร้างถนนลงหนิคลุก จากที่นานาย
ประสิทธิ ์ วงศรี ถึงที่นานายชัย  สมัคร
สมาน หมู่ที่ 9 บา้นใหม่           ต.
ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์           จ.
สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาขนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
420 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 88 ลบ.ม.

0 72,000 0 0 จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

 1
2
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา

9) 9) รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อแก้ไขและพฒันาระบบ
ไฟฟา้ส้านักงาน ไฟฟา้
สาธารณะ และการขยาย
เขตไฟฟา้ในพื้นที่

ด้าเนินการเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟา้
เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับ
ปรับปรุงระบบไฟฟา้ การบ้ารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมระบบไฟฟา้และอุปกรณ์

0 200,000 200,000 200,000 จ้านวนจุด ระบบไฟฟา้ได้รับ
การพฒันาเพิ่มขึ้น

กองช่าง

10) จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้ารวจ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ส้ารวจกองช่าง

จัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก  ขนาด
ความยาว 4.00 เมตร  จ้านวน 1 อัน 
(รายละเอียดปรากฎในผ.08)

0 1,500 0 0 จ้านวน 1 
อัน

มีเคร่ืองมือส้ารวจใน
การปฏบิติังาน
ส้าหรับกองช่าง

กองช่าง

11) ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในสนาม
กีฬากลางประจ้าต้าบลปราสาททอง

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนช้ารุด ให้สามารถ
ใช้การได้ตามปกติ

ด้าเนินการจัดซ้ือหินคลุก ไม่น้อยกว่า
 161 ลูกบาศก์เมตร และปรับเกล่ีย
พืน้ที ่จ้านวน 1 แห่ง

102,700 0 0 0 จ้านวน 1
 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

1
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค
              1.1   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่  4  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน

งบประมาณและผ่านที่มา
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและ

การท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑   ส ำหรับอปท. ด ำเนินกำรเอง 

 



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

1 แก้ไขเพ่ิมเติม แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ. (2561 -2564 ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560  หน้า 24  ข้อความเดิม 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 200,000 200,000 200,000 200,000

ข้อความใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม มีการ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เปน็ไปตามระเบยีบพสัดุฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ส่ิง
วารสารส่ิงพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ
ต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา
โครงการต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการพี่เล้ียงเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จ านวน
รายการ

ด าเนินการ

กองการศึกษาฯ อบต.
ปราสาททอง สามารถ

ด าเนินการด้านแผนงาน
การศึกษา เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ

ป ี60 (งบ 130,000 )

กอง
การศึกษาฯ

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3  พ.ศ. 2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

1
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ  ค่ารับวารสารส่ิงพิมพ์  
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมแล่ะ
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมนาโครงการ
ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
บริการพี่เล้ียงเด็กเล็ก เป็นต้น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  แผนงาน
การศึกษา  สามารถ

ปฏบิติัราชการได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

200,000 160,000 160,000 160,000 จ านวน
ปงีบประมาณ

 (61-64)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  แผนงาน

การศึกษา  สามารถปฏบิติั
ราชการได้อย่างมี

ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

2
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

๑. เพื่อเป็นค่าสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาปุด

155,200 155,200 155,200 155,200 จ านวนเด็ก
นักเรียน

๒.เพื่อสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค เช่น
 ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         ป ี60 (งบ 226,500)

ข้อความใหม่

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ตาปดุ

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ. (2561 -2564 ) ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560  หน้า 25  ข้อความเดิม

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ
 มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธภิาพ

กองการศึกษา

1
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1) เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2) ค่าสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ฉันเพล  /ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นตาปดุ

155,200 349,800 350,000 350,000 จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็ก 2 แหง่

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทั้งสอง
แหง่ได้รับการพฒันา
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ

กอง
การศึกษาฯ

3
124,025 124,025 124,025 124,025

260 วนั 260 วนั 260 วนั 260 วนั

ขอ้ความใหม่

ป ี60, = 201,760 บาท

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริมนมครบ

 100%

เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบรูณ์และแข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ

อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ 
และบา้นฉันเพล

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนม
ใหแ้ก่เด็กนักเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล

เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกัด ๒ แหง่

แก้ไขเพ่ิมเติม แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ. (2561 -2564 ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560  หน้า 26  ข้อความเดิม

จ ำนวนเด็ก  53 คน  

1
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนม 
ส าหรับเด็กเล็กตามนโยบาย
รัฐบาล จ านวน 260 วนั

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ตาปดุ และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นฉันเพล

124,025 102,000 102,000 102,000 ศพด. 2 แหง่ เด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กได้รับอาหารเสริมนม

ครบถ้วน มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบรูณ์ตามวยั

กองการศึกษา

4
อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
ต าบลปราสาททอง

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนม
ใหแ้ก่เด็กนักเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล

เด็กอนุบาล - ป.1 - ป.6 
รร.สังกัด(สพฐ.) ในพื้นที่ 5
 แหง่

1,271,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

260 วนั 260 วนั 260 วนั 260 วนั

ข้อความใหม่

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริมนมครบ

 100%

เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบรูณ์และแข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ. (2561 -2564 )  ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560  หน้า 26  ข้อความเดิม

ป ี60, = 1,306,240 บาท
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพ{.) ในเขตต าบล
ปราสาททอง

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนม 
ส าหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 - 
ป. 6 ตามนโยบายรัฐบาล 
จ านวน 260 วนั

รร.สังกัดสพฐ. ในต าบล
ปราสาททอง จ านวน 5 

แหง่

1,271,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน รร.  
สังกัดสพฐ. 5

 แหง่

เด็กนักเรียนในรร.สังกัดสพฐ.
ได้รับอาหารเสริมนมครบถ้วน

 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์ตามวยั

กอง
การศึกษาฯ

5

สร้างสัมพนัธ ์ความอบอุ่นใน
ครอบครัวส าหรับเด็กเล็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ และ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

 เพื่อสร้างความสัมพนัธ ์ความ
อบอุ่นในครอบครัว  สถาบนั
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

 จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ ์ความอบอุ่น
ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นตาปดุ และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

50,000 0 0 0  จ านวน 2 
แหง่

สถาบนัครอบครัว มีความ
อบอุ่นเกิดความเข้มแข็ง เด็ก
มีความพร้อมด้านอารมณ์
และจิตใจ

กอง
การศึกษาฯ

ขอ้ความใหม่

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ. (2561 -2564 )  ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560  หน้า 26  ข้อความเดิม

1
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

สร้างสัมพนัธ ์ความอบอุ่นใน
ครอบครัวส าหรับเด็กเล็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ และ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

 เพื่อสร้างความสัมพนัธ ์ความ
อบอุ่นในครอบครัว  สถาบนั
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

 จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ ์ความอบอุ่น
ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นตาปดุ และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด. 2 แหง่ สร้างความพนัธด่ี์ดีใหแ้ก่
สถาบนัครอบครัว มีความ
เข้มแข็ง อบอุ่น ท าใหเ้ด็กมี
ความพร้อมในการพฒันาทกุ
ด้าน

กอง
การศึกษาฯ

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 
เคร่ืองใช้ในส านักงาน กอง
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1)จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 
ล้ินชัก จ านวน 1 หลัง

0 7,900 0 0 จ านวนตู้ 1 
หลัง

มีการจัดเก็บเอกสารที่เปน็
ระเบยีบมากขึ้น

กองการศึกษา

  2) จัดซ้ือตู้เอกสารบาน
เล่ือนแบบกระจก ขนาด 5
 ฟตุจ านวน 1 หลัง

0 6,000 0 0 จ านวน 1 หลัง มีการจัดเก็บเอกสารที่เปน็
ระเบยีบมากขึ้น

กองการศึกษา

โครงการเพ่ิมเตมิ  ครั้งที ่3 พ.ศ.2561

2
0
 



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

1) จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 
(จอภาพไม่น้อยกวา่ 19 
นิ้ว ) จ านวน 1 เคร่ือง

0 30,000 0 0

2) จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา้ ขนาด 800 VA  
จ านวน 1 เคร่ือง

0 2,500 0 0

3) จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จ านวน 1 
เคร่ือง

0 7,900 0 0

2 จ านวน 1  ชุด มีครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานเอกสารกอง

การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ส าหรับกองการศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม

จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

2
1
 



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ทางการศึกษา เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองเล่นพฒันาการ
เด็ก

1) จัดซ้ือเคร่ืองเล่น
พฒันาการเด็ก ชนิดเคร่ือง
เล่นสนาม ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล
 จ านวน  1 ชุด

0 200,000 0 0 จ านวน 1 ชุด ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นฉัน
เพล มีเคร่ืองเล่นพฒันาการ 
ชนิดเคร่ืองเล่นสนาม
เหมาะสมตามวยั

กอง
การศึกษา

2
2
 



แบบผ.๐๑

เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

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

1
400,000 400,000 400,000 400,000

ข้อความใหม่

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

1) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมี
ขวัญก าลังใจที่ดีในการด ารงชีวิต            
 2.ประชาชา เยาวชนได้รับทราบเร่ืองราว
ประเพณีด้ังเดิมของชุมชนเขมรโบราณ     
 3. ประชาชนมีช่องทางจ าหน่ายสินค้า 
ชุมชน เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3 พ.ศ. 2561
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

จัดงานประจ าปอีงค์ปราสาท
ทอง

จัดกิจกรรม ณ วดั 
ปราสาททอง หมู่ที่ 8 

ต าบลปราสาททอง ปลีะ 1
 คร้ัง ในวนัที่ 13 เมษายน 

ของทกุปี

จ านวนคร้ัง

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ. (2561 -2564 )   หน้า 109  ข้อความเดิม
1) เพื่อจัดพิธีบวงสรวงองค์ปราสาททอง
 ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น         
 2) เพื่อจัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง
 สืบทอดต านาน วัฒนธรรมชุมชนเขมร
โบราณ                                      
      3)ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
โบราณสถานในพื้นที่

ปี 60 = 150,000 

2
3
 



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

จัดงานประจ าปอีงค์ปราสาท
ทอง

1) เพื่อจัดพิธีบวงสรวงองค์ปราสาททอง
 ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น         
 2) เพื่อจัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง
 สืบทอดต านาน วัฒนธรรมชุมชนเขมร
โบราณ                                      
      3)ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
โบราณสถานในพื้นที่

จัดกิจกรรม ณ วดั 
ปราสาททอง หมู่ที่ 8 

ต าบลปราสาททอง ปลีะ 1
 คร้ัง ในวนัที่ 13 เมษายน 

ของทกุปี

400,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมี
ขวัญก าลังใจที่ดีในการด ารงชีวิต            
 2.ประชาชา เยาวชนได้รับทราบเร่ืองราว
ประเพณีด้ังเดิมของชุมชนเขมรโบราณ     
 3. ประชาชนมีช่องทางจ าหน่ายสินค้า 
ชุมชน เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

2

อนุรักษสื์บสานประเพณีแห่
เทยีนพรรษา

1.เพื่อสืบสานประเพณีแหง่เทยีน
พรรษา 2.อนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถิ่นอันดีงาม 3.ความรักความ
สามัคคีในชุมชน

จัดกิจกรรม ประกวด
ขบวนแหง่เทยีนพรรษา 
ของคนในชุมชน และจัด
กิจกรรมถวายต้นเทยีน
พรรษาวดัในพื้นที่ตาม

แนวทางพระพทุธศาสนา

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน13 
หมู่บา้น

1.ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป  2.เยาวชนรุ่น
หลังตระหนักและรับรู้ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

ข้อความใหม่

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ. (2561 -2564 ) ครัง้ที่ 1  หน้า 34   ข้อความเดิม

ปี 60 = 150,000 

224
 



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

อนุรักษสื์บสานประเพณีแห่
เทยีนพรรษา

1.เพื่อสืบสานประเพณีแหง่เทยีน
พรรษา 2.อนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถิ่นอันดีงาม 3.ความรักความ
สามัคคีในชุมชน

จัดกิจกรรม ขบวนแหต้่น
เทยีนถวายวนัในต าบล
ปราสาททอง   ตาม

ประเพณีทอ้งถิ่น ส่งเสริม
วฒันธรรมอันดีงาน

60,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1.ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป  2.เยาวชนรุ่น
หลังตระหนักและรับรู้ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

3

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 
ต าบลปราสาททอง

1) เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกายของประชาชน   2) เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 3.เพื่อ
ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน

ผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 13 
หมู่บ้าน จ านวน  11 ทีม

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนทีม 1)ประชาชนได้พัฒนาความสามารถด้าน
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ      
 2) เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 3) เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน

กองการศึกษาฯ

ข้อความใหม่

 แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564 ) หน้า 107 ข้อความเดิม
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แข่งขันกีฬาประชาชนต าบล
ปราสาททอง (ปราสาททอง
เกมส์)

1) เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
การออกก าลังกายของประชาชน  
 2) เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้เวลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์และหา่งไกล
ยาเสพติด 3.เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีในชุมชน

ผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 13 
หมู่บา้น จ านวน  11 ทมี

300,000 320,000 320,000 320,000  จ านวน 11
 ทมี

1)ประชาชนได้พัฒนาความสามารถด้าน
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ      
 2) เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 3) เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

1 ก่อสร้างประตูทางเข้าสนามกีฬา
กลางต าบลปราสาททอง

เพือ่รักษาความปลอดภยัทรัพยสิ์นภายในสนาม
กฬีากลางต าบลปราสาททอง

ด าเนินการกอ่สร้างประตูทางเขา้สนาม
กฬีากลางต าบลปราสาททอง  ตาม
แบบทีอ่บต.ก าหนด จ านวน 1 แหง่

0 150,000 0 0 จ านวน 1 แหง่ สนามกฬีามปีระตูเปิด - ปิดทางเขา้ออก ในการ
รักษาความปลอดภยัของทรัพยสิ์นภายในสนามกฬีา
กลางต าบลปราสาททอง

กองการศึกษาฯ

2 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 1)เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทีดี่งาน 2) 
การน าธรรมะมาใช้ในชีวิตประจ าวันใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด

ผู้บริหารท้องถิน่ ขา้ราชการ พนักงาน 
สมาชิกสภาอบต.  เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทัว่ไป จ านวน 80 คน

0 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ผู้บริหารท้องถิน่ ขา้ราชการ พนักงาน เด็ก เยาวชน
 ประชาชนทัว่ไป มคุีณธรรมจริยธรรมทีดี่ในการอยู่
ร่วมกนั และน าธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้

กองการศึกษาฯ

โครงการเพ่ิมเติม  ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

3 ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬา
กลางประจ าต าบล

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมกีารเล่นกฬีาและออก
ก าลังกายเพิม่ขึน้

ถมดินปรับระดับภายในบริเวณสนาม
กฬีากลางประจ าต าบล  มพีืน้ทีไ่มน่้อย
กว่า 2,080 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.12 
เมตร หรือปริมาณดินไมน่้อยกว่า 249 
ลบ.ม.

33,900 0.00 0.00 0.00 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมพีืน้ทีใ่ช้ในการออกก าลังกายและเล่น
กฬีา และมคีวามปลอดภยัในการเล่นกฬีาเพิม่ขึน้

กองการศึกษาฯ

4 ปรับปรุงสนามฟตุบอล เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมกีารเล่นกฬีาและออก
ก าลังกายเพิม่ขึน้

ถมทรายปรับระดับพืน้สนามภายใน
สนามฟุตบอลประจ าต าบล มพีืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่า 3,854 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.10
 ม.หรือมพีืน้ที ่385 ลบ.ม.

286,000 0.00 0.00 0.00 จ านวน 1 
แหง่

ประชาชนมพีืน้ทีใ่ช้ในการออกก าลังกายและเล่น
กฬีา และมคีวามปลอดภยัในการเล่นกฬีาเพิม่ขึน้

กอง
การศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน ้า  

และเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑   ส ำหรับอปท. ด ำเนินกำรเอง 

 



แบบผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกปา่ ลดภาวะโลก
ร้อน

1. เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 
เพื่อลดภาวะโลกร้อน          
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
อากาศบริสุทธในพื้นที่

พื้นที่สาธารณะภายใน
ต าบลปราสาททอง

0 50,000 50,000 50,000 จ านวนต้นไม้ ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียว   
สร้างอากาศบริสุทธ ์
และลดภาวโลกร้อน

ส านักปลัด
อบต.

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์อื่น 1. เพื่อจัดซ้ือถังเก็บน้ าเชื้อโค ใช้ใน
การรักษาคุณภาพน้ าเชื้อโคพ่อ
พันธ์คุณภาพ                 2. มี
เคร่ืองมือใช้ในการส่งเสริมอาชีพ
ปศุสัตว์

จัดซ้ือถังเก็บน้ าเชื้อโค ขนาดไม่
น้อยกว่า 48 ลิตร รายละเอียด
ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ ผ.08

0 40,000 0.00 0.00 จ านวน 1 ถัง หน่วยงานมีถังส าหรับเก็บ
รักษาน้ าเชื้อโค

ส านักปลัด
อบต.

โครงการเพ่ิมเติม  ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2561

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน้้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561  ถึง  2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร

ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการเอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI)

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน้้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เทคโนโลยี
ทางการเกษตร

พื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีทางการเกษตให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร และการพัฒนา
นวัตกรรมการเกษตร

 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความ
สนใจ ภายในต าบลปราสาททอง
 เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้
เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตนาข้าว ปีละ 
50 ราย

0 50,000 100,000 100,000 จ านวนผู้อบรม เกษตรกรมีความรุ้ด้าน
เทคโนโลยีทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด
อบต.

1  แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณโครงการที่ 1  หน้า 113 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2561) เปน็ 
การด าเนินงานศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลปราสาททอง

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์
 องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

จ านวน 1  แหง่ 20,000 10,000 10,000 10,000  จ านวน 1 
แหง่

ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
 มีการบริหารจัดการ
ที่มีความเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด
อบต.
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 
การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑   ส ำหรับอปท. ด ำเนินกำรเอง 

 



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2562 2563 2564 (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 แก้ไข เปลี่ยนแปลง โครงการ  แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564) ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 48  ข้อความเดิม 
ประกวดหมู่บา้นสะอาด เพื่อประกวดหมู่บ้านสะอาด และส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาดครัวเรือน และหมู่บ้านตนเอง

รับสมัครจาก 13 หมู่บ้าน 50,000 0 0 0 จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนเกิดแรงจูงใจใจการช่วยกัน
รักษาความสะอาดในระดับ
หมู่บ้านและครัวเรือน

ส านักปลัดอบต.

ข้อความใหม่

ประกวดหมู่บา้นสะอาด เพื่อประกวดหมู่บา้นสะอาด และ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดครัวเรือน 
และหมู่บา้นตนเอง

13 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
หมู่บา้น

ชุมชนเกิดแรงจูงใจใจการ
ช่วยกันรักษาความสะอาด
ในระดับหมู่บา้นและ
ครัวเรือน

ส านักปลัดอบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564  ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่3 พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
              4.1   แผนงานสร้างความเขม้แขงของชมุชน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
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แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
1

ซ่อม/สร้างบา้นผู้ยากไร้ เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ 
ครัวเรือนผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่
มีสภาพมั่นคงปลอดภัย

ผู้ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด

80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
ครัวเรือน

ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับการ
ช่วยหลือและมีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม

ส านักปลัดอบต.

ข้อความใหม่

ซ่อม/สร้างบา้นผู้ยากไร้ เพื่อสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือ 
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใหแ้ก่ผู้
ยากไร้ในต าบลปราสาททอง

พจิารณาคัดเลือก
ครัวเรือนผู้ยากไร้ ด้านที่
อยู่อาศัย โดยมติ
ประชาคมหมู่บา้น และมี
คุณสมบติัตามหลักเกณฑ์
ที่อบต.ก าหนด

80,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับ
การช่วยหลือและมีที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสม

ส านักปลัดอบต.

2 แก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ.(2561 - 2564 )  หน้า 122 ข้อความเดิม

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเตมิเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3  พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

แก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ.(2561 - 2564 )  หน้า 122 ข้อความเดิม
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

สงเคราะหค์รอบครัวที่มี
ฐานะยากจน

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะหค่์า
ครองชีพใหแ้ก่ครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนตามหลักเกณฑ์ 
ทอีบต.ก าหนด

ครอบครัวยากจนในพื้นที่
ต าบลปราสาททอง

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ครัวเรือน

ครัวเรือนผู้ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือและมี
ก าลังใจในการด ารงชีวติ

ส านักปลัดอบต.

ข้อความใหม่

สงเคราะหค์รอบครัวที่มี
ฐานะยากจน / ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อสงเคราะหช์่วยเหลือ
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน 
หรือผู้ด้อยโอกาส ใหม้ีรายได้
เพยีงพอแก่การด ารงชีพ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้

คัดเลือกครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน และมี
คุณสมบติัตามหลักเกณฑ์
ที่อบต.ปราสาททอง
ก าหนด และใหก้าร
ช่วยเหลือตามระเบยีบฯ

20,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ครัวเรือนผู้ยากจน หรือ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ
ช่วยเหลือและมีก าลังใจ
ในการด ารงชีวติตามความ
เหมาะสม

ส านักปลัดอบต.
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แบบ ผ.๐๑

5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 แก้ไขเพ่ิมเติม แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ีพ.ศ. (2561 -2564)  ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2560  หน้า 45 ข้อความเดิม 
ค่ายเด็กและเยาวชนไทย
หา่งไกลยาเสพติด และการมี
เพศสัมพนัธก์่อนวยัอันควร

เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเยาวชน สร้าง
จิตส านึกที่ดีต่อสังคม และ
ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวที่
เส่ียงต่อปญัหาสังคม

อบรมเยาวชนปลีะ 1 
คร้ังๆละ 60 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 60 
คน

เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับ
การอบรมมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม มีจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคม

ส านักปลัด

ข้อความใหม่

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3 พ.ศ.2561

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
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5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

ค่ายเด็กและเยาวชนไทย
หา่งไกลยาเสพติด และการมี
เพศสัมพนัธก์่อนวยัอันควร

1.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนตระถงึพิษภยั
และผลกระทบของการมเีพศสัมพันธ์
กอ่นวัยอนัควร  และยาเสพติดทัง้ในด้าน
ร่างกาย จติใจ อารมณ์  สังคม  และศิล
ธรรม    2. เพือ่สร้างความตระหนักและ
ปลูกฝังจติส านึกเกีย่วกบัคุณค่าและ
ความส าคัญของการรักนวลสงวนตัว  
การรู้จกัยบัยงัชั่งใจในเร่ืองเพศฯ   3.
เพือ่สร้างและปลูกฝังจติส านึกในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมฯ  4. เพือ่ฝึกฝน
ทักษะต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับวัยรุ่นเพือ่
หลีกเล่ียงสถานการณ์ทีเ่ส่ียงต่อ
เพศสัมพันธ์ และส่ิงเสพติด 5. สนับสนุน
โยบายของรัฐยาลและร่วมแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอยา่ง
เป็นรูปธรรม

จัดกิจกรรมเข้าค่าย ให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
 ปลีะ 50 คน รวม 200 คน

200,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
จ านวน 200 คน

1.เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถงึพิษ
ภยัและผลกระทบของการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนัควรและยา
เสพติดฯ  2.ได้ปลูกฝังจติส านึก
เกีย่วกบัคุณค่าและความส าคัญของ
การรักนวลสงวนตัว ฯ 3. ได้สร้าง
จติส านึกคุณธรรม จริยธรรมในการ
รักตนเอง ฯ 4.รู้จกัสถานการณ์ทีเ่ส่ียง
ต่อการมเีพศสัมพันธ์และส่ิงเสพติด ฯ
 5. ได้สนับสนุนนโยบายภาครัฐ

ส านักปลัดอบต.

โครงการเพ่ิมเติม  ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
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5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

1 พฒันาศักยภาพและบทบาท
สตรีต าบลปราสาททอง

1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ของสตรี  ใหเ้ปน็ที่ยอมรับต่อสังคม 2) เพื่อ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของ
กลุ่มสตรี 3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทกัษะและ
เพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเปน็
ผู้น าของสตรีในการที่จะบริหารจัดการ
องค์กรสตรีใหม้ีประสิทธภิาพ 4) เพื่อพัฒนา
และสร้างความเชือ่มัน่ใหผู้้น าสตรีมีความ
เข้มแข็ง เปน็ฐานพลังในการขับเคล่ือน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปญัหาใหแ้ก่ชุมชน 
และสังคม  ตามนโยบายของรัฐบาลให้
บรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย 5) เพื่อกระตุ้น
ใหผู้้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ และเปน็
ต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่
สตรีกลุ่มอืน่ๆ ต่อไป

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มสตรี
แม่บ้านต าบลปราสาททอง  

จ านวน 130 คน ต่อปี

0 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
130 คนต่อปี 
รวม 360 คน

1) สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดี
ยิง่ขึน้ 2) สตรีได้รับการส่งเสริมใหส้ามารถ
แสดงออกซ่ึงความสามารถและศักยภาพ 
สร้างความภาคภมูิใจใหก้ับตนเอง
ครอบครัวและสังคม 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดแนวคิด วสัิยทศัน ์และทศันคติที่ดีใน
การพัฒนาตนเองใหสู่้สภาวการณ์เปน็ผุ้
น าที่ดี 4) องค์กรสตรีในทกุระดับมีความ
เข้มแข็ง พร้อมเปน็ฐานการผลักดันการ
ขับเคล่ือใหเ้กิดการพัฒนาและพร้อม
ช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปญัหาของ
สังคมในทกุๆดานและทกุระดับ  5) 
กระตุ้นใหผู้้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ 
และเปน็ต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อ
ขยายผลแก่สตรีกุล่มอืน่ๆ ต่อไป

ส านักปลัดอบต.
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5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

2 การพฒันาศักยภาพการบริหาร
จัดการกลุ่มทอผ้าไหมสู่สากล

1) เพือ่เป็นการสร้างมลูค่า เสริม
ภาพลักษณ์ใหก้บัผ้าไหม  ตรงความ
ต้องการแกผู้่บริโภค และมคีวามพร้อม
ส าหรับการแขง่ขนัในตลาดสากล 2) 
เพือ่ใหก้ลุ่มผลิตผ้าไหมได้เรียนรู้ แนว
ทางการพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์ผ้าไหม 
ใหส้อดคล้องกบัตลาดสากล 3) เพือ่เป็น
การส่งเสริมวิธีการผลิตและวัสดุใน
ท้องถิน่ทีส่ามารถพัฒนาผลิตภณัฑ์ผ้า
ไหม ใหเ้หมาะสมและลงตัว 4) เพือ่ให้
กลุ่มผลิตทอผ้าไหม สามารถผลิตผ้าไหม
ของตัวเองได้จริง เขา้ใจ
กระบวนการพัฒนาเทคนิคใหเ้หมะสม
กบัผลิตภณัฑ์ของตนเอง 5) เพือ่ให้
ผู้ผลิตผ้าไหมสามารถส ารวจและ
วิเคราะหค์วามต้องการของตลาด 
สามารถเพิม่โอกาสอยา่งยัง่ยนืในตลาด
สากล

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิตผ้าไหมใน
ต าบลปราสาททอง ระยะเวลา 1 
วนั จ านวน 52 คนต่อรุ่น จดั
อบรมปีละ 1 รุ่น

0 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 3 
รุ่นๆละ 52 คน

1) กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมสามารถสร้าง
มลูค่าเพิม่  เสริมภาพลักษณ์ใหก้บัผ้า
ไหม ตรงตามความต้องการแก่
ผู้บริโภค และมคีวามพร้อม ส าหรับ
การแขง่ขนัในตลาดสากล 2) กลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหมได้เรียนรู้แนวทางการ
พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์ผ้าไหม ให้
สอดคล้องกบัตลาดสากล 3) กลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหมสามารถใช้วัสดุใน
ท้องถิน่พัฒนาผลิตภณัฑ์ผ้าไหม ให้
เหมาะสมและลงตัว4) กลุ่มผลิตผ้า
ไหม สามารถผลิตผ้าไหมของตัวเองได้
จริง เขา้ใจกระบวนการพัฒนาเทคนิค
ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ของตนเอง 
5) กลุ่มผลิตผ้าไหมสามารถส ารวจ
และวิเคราะหค์วามต้องการของตลาด
 สามารถเพิม่โอกาสอยา่งยัง่ยนืใน
ตลาดสากล

ส านักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง









ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1

ปอ้งกันและควบคุมโรค เพือ่ด ำเนินกำรป้องกนัและควบคุมโรค เช่น 
โรคไขเ้ลือดออก โรคมอืเท้ำปำก,โรคไขห้วัด
ใหญ่, โรคเล็ปโตสไปโรซิส ฯลฯ และโรคอืน่ๆ
 เป็ฯต้น

ต ำบลปรำสำททอง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
กิจกรรม

สำมำรถปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อในพื้นที่ได้

ส ำนักปลัดอบต.

ข้อความใหม่

ปอ้งกันและควบคุมโรค 1) เพือ่ป้องกนัและระงับโรคติดต่อทีแ่พร่
ระบำดในเขตต ำบล 2) เพือ่สร้ำงเครือขำ่ย
กำรมส่ีวนร่วมในกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ
โรคระบำดในต ำบล 3) เพือ่ส่งเสริมให้
ประชำชนมสุีขภำพ พลำนำมยัสมบูรณ์
แขง็แรงปลอดจำกโรคติดต่อ

ในเขตต ำบลปรำสำททอง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนหมู่บ้ำน 1) ป้องกนัและระงับโรคติดต่อทีแ่พร่
ระบำดในเขต ำบลได้ทุกหมูบ่้ำน 2) มี
เครือขำ่ยในกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำโรคระบำดในต ำบลทุกหมูบ่้ำน 
3) ประชำชนในเขตต ำบลมสุีขภำพ 
พลำมยัสมบูรณ์แขง็แรงปลอดจำก
โรคติดต่อ

ส ำนักปลัดอบต.

2 แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ.( 2561 -2564)  ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 50  ข้อความเดิม 

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2561 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ.( 2561 -2564)  ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 49  ข้อความเดิม 

ปี 60 = 20,000 บาท 

3
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์และ
กำรแพทย์

เพื่อใช้ในกำรปอ้งกันและ
ควบคุมโรคต่ำงๆ

จัดซ้ือชุดตรวจปสัสวะ /
จัดซ้ือทรำยก ำจัดลูกน้ ำ
ยุงลำยหรือปนูแดง/จัดซ้ือ
น้ ำยำพน่ยุง ฯลฯ

72,000 72,000 72,000 72,000 จ ำนวน
กิจกรรม

สำมำรถปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อในพื้นที่ได้

ส ำนักปลัดอบต.

ข้อความใหม่
จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์และ
กำรแพทย์

เพื่อจัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
และกำรแพทย์ ในงำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำนบริกำร
สำธำรณสุขอื่น

1)จดัซ้ือชุดตรวจปัสสวะ 2)จดัซ้ือ
ทรำยหรือปูนแดงก ำจดัลูกน้ ำยงุลำย  
3) จดัซ้ือน้ ำยำพ่นยงุ 4) จดัซ้ือวัคซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ

72,000 106,380 106,380 106,380 จ ำนวน
กิจกรรม
โครงกำร

มีวสัดุวทิยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ใช้ในงำนบริกำร
สำธำรณสุข และงำน
บริกำรสำธำรณสุขอื่น

ส ำนักปลัดอบต.

โครงการเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561 

ปี 60 = 72,000 บาท 

3
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1) จ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจและ
ขึ้นทะเบยีนสุนัขและแมวใน
เขตต ำบลปรำสำททอง

เพื่อจัดเก็บข้อมูลสุนัขและแมว
 ทั้งที่มีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ
ในเขตอบต.ปรำสำททอง  ตำม
โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจำกพษิสุนัขบำ้ฯ

ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูล ปีละ 2 คร้ัง ในเดือน
มีนำคม และ เดือนสิงหำคม  
ค่ำตอบแทนจ้ำงเหมำบริกำรตัว
ละ 3 บำทต่อกำรส ำรวจ 1 คร้ัง

10,000 10,000 10,000 10,000 จ ำนวนสุนัข
และแมวที่
ได้รับกำร
ขึ้นทะเบยีน

อบต.มีข้อมูลในกำรจัดท ำ
โครงกำรสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจำกพษิสุนัขบำ้

ส ำนักปลัดอบต.
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แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)   ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 51 ข้อความเดิม 
8,805,600 9,000,000 9,000,000 9,000,000 จ ำนวน

ผู้สูงอำยุ
ผู้สูงอำยุได้รับสวสัดิกำร
กำรสร้ำงหลักประกัน
รำยได้จำกรัฐบำล

ส ำนักปลัดอบต.

1076 รำย

ข้อความใหม่

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เพื่อจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 
60 ปี บูริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุ พ.ศ.2552 และ
หนังสือส่ังกำรที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

5.4  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผู้สูงอำยุในต ำบลที่มีอำยุ 
60 ปขีึ้นไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่  3 พ.ศ. 2561

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ปี 60 = 8,654,400 บาท  จ านวน 1024 ราย 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

5.4  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เพื่อจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 
60 ปี บูริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุ พ.ศ.2552 และ
หนังสือส่ังกำรที่เกี่ยวข้อง

ผู้สูงอำยุในต ำบลที่มีอำยุ 
60 ปขีึ้นไป

8,805,600 9,380,400 9,400,000 9,500,000 จ ำนวน
ผู้สูงอำยุ

ผู้สูงอำยุได้รับสวสัดิกำร
กำรสร้ำงหลักประกัน
รำยได้จำกรัฐบำล

ส ำนักปลัดอบต.

2 แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)  ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2560  หน้า 51 ข้อความเดิม 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

5.4  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เบี้ยยังชีพคนพกิำร/เบี้ย
ควำมพกิำร

เพื่อจ่ำยเบี้ยควำมพิกำร ให้แก่ผู้
พิกำรที่มีสิทธิตำมหลกเกณฑ์ที่
ก ำหนดที่ได้แสดงควำมจ ำนงโดย
กำรขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยควำม
พิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำม
พิกำรให้คนพิกำรของอปท.ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2559

ผู้พกิำรในต ำบลปรำสำท
ทอง ที่ได้ขึ้นทะเบยีน
ขอรับเบี้ยควำมพกิำร

2,121,600 2,200,000 2,300,000 2,400,000 จ ำนวนผู้
พกิำร

ผู้พกิำรหรือผู้ทพุพลภำพ 
ได้รับกำรสนับสนุน
สวสัดิกำรทำงสังคม จำก
รัฐบำล

ส ำนักปลัดอบต.

ข้อความใหม่

ปี 60 = 1,958,400 บาท ( 130 ราย)    
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ 
การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร 

พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคง

ย.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การเสรมิสรา้งความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
จัดหาวสัดุการเกษตร (ส านักปลัด
อบต.)

เพื่อใหห้น่วยงานมีวสัดุด้าน
การเกษตรตามความจ าเปน็และ
เพยีงพอต่อการใช้งาน

จดัหาวัสดุการเกษตรได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม เช่น ไม้
ดอกไมป้ระดับ พันธ์ไมต่้างๆ ปุย๋ 
จอบ เสียม วัสดุเพาะช า หรือ
ขยายพันธ์ วัสดุป้องกนัและก าจดั
ศัตรูพืชต่างๆ เป็นต้น

20,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวสัดุที่
จัดหาได้

ส านักปลัดอบต. มีวสัดุ
การเกษตรที่จ าเปน็และ
เพยีงพอในการปฏบิติั
ราชการอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

2 แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ.(2561 -2564) ครัง้ที่ 1หน้า 57  รายการที่ 11 ข้อความใหม่ ดังน้ี 
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (กองคลัง) เพื่อใช้งานจัดเก็บเอกสารงานกอง

คลัง
เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน
ทึบ จ านวน 2 หลัง และตู้
เหล็กบานเล่ือนกระจก  
จ านวน 1หลัง รายละเอียด
ปรากฎในผ.08

12,900 0 0 0 จ านวน 3 หลัง กองคลังสามารถ
ด าเนินงานบริหารงาน
จัดเก็บเอกสารได้อย่างมี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

กองคลัง

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ.(2561 -2564) หน้า 136  ข้อความใหม่ดังน้ี

 โครงการเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564 )  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2561
ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคง

ย.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การเสรมิสรา้งความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานจัดเก็บเอกสาร  หน่วยงาน
ส านักปลัดอบต.

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 
ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้  
รายละเอียดปรากฎ
ในผ.08

0 7,900 0 0 จ านวน 1 ตู้ หน่วยงานมีการจัดเก็บ
อย่างเอกสารอย่างเปน็
ระเบยีบ และง่ายต่อการ
ค้นหา

ส านักปลัด
อบต.

เพื่อใช้ในงานจัดเก็บเอกสาร  หน่วยงาน
ส านักปลัดอบต.

จัดซ้ือรู้เอกสารบาน
เลือนแบบกระจก ขนาด
 6 ฟตุ จ านวน 2 หลัง 
รายละเอียดปรากฏ
ในผ.08

0 12,000 0 0 จ านวน 2 หลัง หน่วยงานมีการจัดเก็บ
อย่างเอกสารอย่างเปน็
ระเบยีบ และง่ายต่อการ
ค้นหา

ส านักปลัด
อบต.

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อใช้ในงานตกแต่งอาคารสถานที่
หน่วยงาน

จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
จ านวน 17 ชุด ขนาดกว้าง 
1.8 เมตร สูง 1.7 เมตร ตาม
แบบที่อบต.ก าหนด 
รายละเอียดปรากฎในผ.08

0 50,000 0 0  จ านวน 17 ชุด อาคารสถานที่ได้รับการ
ตกแต่งสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ส านักปลัด
อบต.
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคง

ย.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การเสรมิสรา้งความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการส านักปลัดอบต. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง รายละเอียดปรากฎ
ในผ.08

0 7,900 0 0 จ านวน 1 
เคร่ือง

ส านักปลัดอบต. มี
เคร่ืองพมิพใ์ช้งานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

4 จัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

1) เพื่อมีแผนที่แม่บทที่มีรายละเอียดจา
กมข้อมูลส านักงานที่ดิน น ามาใช้กับ
โปรแกรม LTAX 3000 ได้ 2) เพื่อน า
แผนที่แม่บทลงข้อมุลภาคสนามได้  3) 
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของอบต.  4) เพื่อ
เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านการคลัง     
5) เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน      
 6) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอน

องค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง  สามารถใช้
ระบบโปรแกรมทะเบียน
ทรัพย์สิน LTAX 3000  ได้

0 350,000 0 0 จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน จ านวน
 13 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ได้
พฒันาระบบในการ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น

กองคลัง

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (กองคลัง) เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง 1) จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 2 
ชั้น 20 ช่อง จ านวน 3 หลัง 
รายละเอียดปรากฏตาม
แบบผ.๐๘

0 10,200 0 0 จ านวน 3 หลัง มีการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเปน็ระบบ และ
ข้อมูลมีความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

กองคลัง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคง

ย.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การเสรมิสรา้งความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

2) จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 
ชั้น 40 ช่อง จ านวน 2 หลัง 
รายละเอียดปรากฏตามแบบ
 ผ.๐๘

0 12,600 0 0 จ านวน 2 หลัง มีการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเปน็ระบบ และ
ข้อมูลมีความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

6 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
เคร่ืองพมิพ์

เพื่อใช้ในงานเอกสารราชการกองคลัง 1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
 พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
(ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2)  รายละเอียด
ปรากฏตามแบบผ.๐๘

0 30,000 0 0 จ านวน 3 หลัง กองคลัง มีเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ ใช้งาน
เพิ่มขึ้นจ านวน 1 เคร่ือง

กองคลัง

2) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ จ านวน 2 เคร่ือง 
รายละเอียดปรากฎตามแบบ
 ผ.๐๘

0 8,600 0 0 จ านวน 2 
เคร่ือง

กองคลัง มีเคร่ืองพมิพท์ี่
สามารถใช้งานได้ เพิ่มขึ้น
 2 เคร่ือง

กองคลัง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคง

ย.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การเสรมิสรา้งความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

3) จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
 ขนาด 800 VA  จ านวน 1 
เคร่ือง รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบผ.๐๘

0 2,500 0 0 จ านวน 1 
เคร่ือง

กองคลัง มีเคร่ืองส ารอง
ไฟ ที่สามารถใช้งานได้
เพิ่มขึ้น 1 เคร่ือง

กองคลัง

7  จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเก้าอี้พลาสติกไวส้ าหรับ
บริการประชาชนอย่างเพยีงพอ

1) จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก
 มีพนักพงิ ไม่มีทา้วแขน
 จ านวน 100 ตัว 
รายละเอียดปรากฏตาม
แบบผ.๐๘

25,000   0 0 0 เก้าอี้จ านวน 
100 ตัว

หน่วยงานมีเก้าอี้ไว้
ส าหรับใหบ้ริการ
ประชาชนอย่างเพยีงพอ 
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด
อบต.
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แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคง

ย.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การเสรมิสรา้งความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน

6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) หน่วยงานที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1
อบต.พบประชาชน  1) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใหบ้ริการเชิงรุกแก่

ประชาชนในพืน้ที ่และอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการต่างๆ 2) เพือ่
จดักจิกรรมการส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพสร้าง
รายได้ ใหแ้กผู้่เขา้ร่วมกจิกรรม 3) เพือ่จดักจิกรรม
ส่งเสริมความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
"ตามรอยพ่อ" 4) เพือ่เผยแพร่ขอ้มลุขา่วสารของ
ทางราชการและรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีใหป้ระชาชนรับทราบ 5)เพือ่สนับสนับ
กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาหมูบ่้าน

13 หมู่บา้น 80,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
หมู่บา้น

1.เพิ่มประสิทธภิาพการใหบ้ริการเชิงรุกแก่
ประชาชนในพื้นที่ และอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ
 2.ได้ส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ใหแ้ก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. ได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง "ตามรอยพ่อ"4.ได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการและรายงานผลการ
ด าเนนิงานประจ าป ีใหป้ระชาชนรับ ได้
สนบัสนนุกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่า้น

ส านักปลัดอบต.

ข้อความใหม่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงฉบบัที่  3  พ.ศ.2561

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  ครัง้ที่ 1  หน้า 63 ข้อความเดิม 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคง

ย.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การเสรมิสรา้งความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน

6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) หน่วยงานที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา

อบต.พบประชาชน 1)เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการให้บริการเชิกรุก
แก่ประชาชนในพืน้ที่ และอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อรับบริการจากส่วน
ราชการต่าง ๆ 2)ให้ความรู้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3) เพือ่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ และรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีให้ประชาชนทราบ 4) 
เพือ่สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นในการ
ให้บริการสาธารณะ

ด าเนินการออกหน่วย
บริการ 13 หมู่บา้น

80,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
หมู่บ้าน
เข้าถึงบริการ
 จ านวน 13 
หมู่บ้าน ร้อย
ละความพึง
พอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 80 ขึ้น

๑)เพิม่ประสิทธิ์ภาพการใหบ้ริการเชิงรุก
แกป่ระชาชนในพืน้ที ่ได้รับการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อรับบริการจาก
ส่วนราชการต่างๆ ๒) ประชาชนรับ
ความรู้การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน และ
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ไป
ปฏบิัติระดับครัวเรือนได้ ๓) ประชาชนได้
รับรู้ขอ้มลูขา่วสารทางราชการและ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเป็นไป
ตามหลักธรรมภบิาลในการบริหาร
ราชการด้วยความโปร่งใส 4) ประชาชน
ในพืน้ทีม่ส่ีวนร่วมในการแสดงความ
คิดเหน็ในการใหบ้ริการสาธารณะของ
หน่วยงานกอ่ใหเ้กดิการพัฒนาทีต่รงต่อ
ความต้องการในพืน้ที ่เกดิการบูรณาการ
แผนพัฒนาทุกระดับ สู่ One Plan

ส านักปลัด
อบต.ร่วมกับ 
กองคลัง /กอง

ช่าง /กอง
การศึกษาฯ 

และส่วน
ราชการอื่นๆ

ในพื้นที่

2 แก้ไข เปล่ียนแปลง แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) คร้ังที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้าที่ ๙๘ ข้อความเดิม

ปี 60 = 100,000 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคง

ย.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การเสรมิสรา้งความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน

6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) หน่วยงานที่รบั
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งบประมาณและที่ผ่านมา

กิจกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น

เพื่อใหค้นในชุมชนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันได้เหน็ข้อเด่น ข้อดี 
โอกาส และข้อจ ากัดของชุมชน ใน
การพฒันาอย่างมีเปา้หมายมี
ช่องทางในการแก้ไขปญัหาของ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม และ
ครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้คิดเปน็และกล้าจะ
ตัดสินใจด้วยตนเองได้

คณะกรรมการหมู่บา้น/
ตัวแทนชุมชน จ านวน 13
 หมู่บา้น

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวน 13
 หมู่บา้น มี
แผนพฒันา
หมู่บน้

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับ
ทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุน
บุคคล และทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ
ชุมชนคนในชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม ความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดี เอื่ออาทรต่อกันได้ 
รวมทั้งปลูกฝังทิศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วม
ในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นตนเองได้

ส านักปลัดอบต.

ข้อความใหม่
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6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ส่งเสริมและสนับสนุน       
การมีส่วนร่วมของประชาชน

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน สามารถจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 และน าไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับอย่าง
เป็นรูปธรรม 2) เพื่อเปิดโอกาสในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น 
ข้อดี โอกาส และข้อจ ากัดของชุมชน/
หมู่บ้านในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มี
ช่องทางในการแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถก าหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้

ด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏบิติัการใหแ้ก่
คณะกรรมการหมู่บา้น 
จ านวน 13 หมู่บา้น ๆละ 
10 คน โดยด าเนินการ
แบง่ออกเปน็ 4 รุ่น รุ่นละ
 1 วนั

0.0 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้านมี
การจัดท า/
ทบทวน
แผนพัฒนา
หมู่บ้านแล้ว
เสร็จ

1) คณะกรรมการหมู่บ้าน 
สามารถจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
น าไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับอย่าง
เป็นรูปธรรม 2) ได้เปิดโอกาสใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ได้
เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาส และ
ข้อจ ากัด ของชุมชน/หมู่บ้าน ใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มี
ช่องทางในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ 
สามารถก าหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ได้

ส านักปลัดอบต.

3 แก้ ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564) หน้าที่ 62    ข้อความเดิม
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จัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย 1 เพื่อร าลึกวนัสถาปนาองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นไทย และจัด
นิทรรศการ ผลงานที่ส าคัญเพื่อ
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ ์เพิ่ม
ช่องทางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน  
 2.เพื่อสร้างขวญัก าลังใจที่ดีในการ
ปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรม ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง 1.ได้ร าลึกสถาปนาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นไทย 
และจัดนิทรรศการผลงานที่
ส าคัญเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์เพิ่มช่องทาง
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน 2.
เกิดขวญัก าลังใจที่ดีในการ
ปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่
ทอ้งถิ่น

ส านักปลัดอบต.

ข้อความใหม่
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา

จัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย 1. เพือ่ร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ  แหง่
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วัทีไ่ด้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหป้ระกาศจดัต้ัง
สุขาภบิาลท่าฉลอมขึน้เป็นสุขาภบิาล หวัเมอืง
นอกมณฑลกรุงเทพฯ แหง่แรกของประเทศไทย 
เมือ่วันที ่๑๘ มนีาคม ๒๔๔๘   (รศ.๑๒๔)          
  2. เพือ่เผยแพร่บทบาท ภารกจิ และความส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน ฯ 3) เพือ่สร้างจติส านึก
ของพนักงานส่วนต าบล ในการปฏบิัติงานใหเ้กดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนตามอ านาจหน้าทีฯ่ 4)เพือ่
สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิน่ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มคีวาม
เขม้แขง็ ปฏบิัติงานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วน
ต าบล สังกัดอบต.
ปราสาททอง และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นทกุ
แหง่ในเขตอ าเภอเขวาสิน
รินทร์ และประชาชนทกุ
ภาคส่วน จ านวน  656 คน

20,000 200,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 656 
คน

1) ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ รภลึกถงึพระมหา
กรุณาธิคุณแหง่พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วัทีไ่ด้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ใหป้ระกาศจดัต้ังสุขาภบิาลท่า
ฉลอม ขึน้ เป็นสุขาภบิาลหวัเมอืงนอก
มณฑลกรุงเทพฯ แหง่แรกของประเทศ
ไทย เมือ่วันที ่18 มนีาคม 2448 ร.ศ 124
 และร่วมกนัเทิดทูนพระมหากษัตริย ์2) 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจา้งตระหนักถงึ
บทบาทหน้าทีข่องตนในการบริการ
ประชาชน 3. ประชาชนเขา้ใจบทบาท
และความส าคัญของอปท.ในการพัฒนา
ท้องถิน่

ส านักปลัดอบต. 

4 แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ ที่ 3 หน้า 65 ในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 -2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2560 เปน็
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ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ของผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วนต าบล
 พนักงานครู พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชนต าบลปราสาท
ทอง

1.เพื่อใหผู้้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญ
ด้านวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและธรรมภบิาลที่บญัญัติไว้
เปน็ข้อกฎหมาย กฎและระเบยีบ เหน็ความส าคัญ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหนว่ยงานใหค้วามโปร่งใส 2) 
เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับผลประโยชนท์บัซ้อน (Conflict of Interest) 
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 3) เพื่อปลูกจิตส านกึและสร้าง
ความตระหนกัรู้เกีย่วกับการทจุริตคอรัปชัน่ใหก้ับ
ข้าราชการ และพนกังาน 5) เพื่อส่งเสริมใหผู้้เข้าอบรม 
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการด าเนนิชีวติประจ าวนั การ
ท างานมีคุณลักษณะเปน็ข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม

ฝึกอบรมใหแ้ก่คณะ
ผู้บริหาร ส.อบต. 
ข้าราชการ พนักงานครู 
พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุมชนต าบลปราสาททอง 
จ านวน 68 คน

20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความส าคัญด้านวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมภบิาลที่บญัญัติไวเ้ปน็ข้อกฎหมาย กฎ
และระเบยีบ เหน็ความส าคัญเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของหนว่ยงานใหค้วามโปร่งใส 2) ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับผลประโยชนท์บัซ้อน (Conflict of 
Interest) ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 3) ได้ปลูก
จิตส านกึและสร้างความตระหนกัรู้เกีย่วกับ
การทจุริตคอรัปชัน่ใหก้ับข้าราชการ และ
พนกังาน 5) ผู้เข้าอบรม น าความรู้ที่ได้รับมาใช้
ในการด าเนนิชีวติประจ าวนั การท างานมี
คุณลักษณะเปน็ข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม
 จริยธรรม

ส านักปลัดอบต.

 1) ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด  เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดในพื้นที่ต าบลปราสาททอง

ผู้น าชุมชน 13 หมู่บา้น 
ร่วมกับสถานีต ารวจภธูร

ตากูก

0 30,000    30000 30000 จ านวน 13
 หมู่บา้น

ชุมชนปลอดยาเสพติด  มี
พลังเครือข่ายในการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในพื้นที่

ส านักปลัดอบต.

โครงการเพ่ิมเติม) ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
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แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.4 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) หน่วยงานที่รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 แก้ไข เปลี่ยนแปลง โครงการแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564 ) ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 66  ข้อความเดิม 
ส ำรองจ่ำย (กรณีเร่งด่วนหรือ 
ฉุกเฉิน ที่มีเหตุสำธำรณภยั
เกิดขึ้น)

เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนและไม่ได้ต้ัง
งบประมำณเพื่อกำรนั้นๆ ไว้ เช่น  กรณี
วำตภัย/อุทกภัย อัคคีภัย หรือในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ตำมระเบียบ
และหนังสือส่ังกำร

จ ำนวน 12 เดือน 300,000 300,000 300,000 300,000 จ ำนวน 12 
เดือน

มีงบประมำณส ำรองจ่ำยกรณีเกิด
เหตุ และควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ท ำ
ให้กำรบริหำรรำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด

ส ำนักปลัดอบต.

ข้อความใหม่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3 พ.ศ.256 1

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.4 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  (KPI) หน่วยงานที่รบั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง

ส ำรองจ่ำย (กรณีเร่งด่วนหรือ 
ฉุกเฉิน ที่มีเหตุสำธำรณภยั
เกิดขึ้น)

เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนและไม่ได้ต้ัง
งบประมำณเพื่อกำรนั้นๆ ไว้ เช่น  กรณี
วำตภัย/อุทกภัย อัคคีภัย หรือในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ตำมระเบียบ
และหนังสือส่ังกำร

จ ำนวน 12 เดือน 300,000  500,000  500,000   500,000 จ ำนวนคร้ัง มีงบประมำณส ำรองจ่ำยกรณีเกิด
เหตุ และควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ท ำ
ให้กำรบริหำรรำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด

ส ำนักปลัดอบต.
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แบบ ผ.๐๒   

กจิกรรมโครงการที่อบต. 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ  องค์กรประชาชน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  และการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒  ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ  องค์กรประชำชน 



แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั หน่วยงานที่รับ

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

1 )
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ราย
หัว ตามงบประมาณจัดสรรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัด
สพฐ. จ านวน  5  แห่ง

2,496,000 2,496,000 2,496,000 2,496,000 เด็กนักเรียน
จ านวน 5  แห่ง

เด็กนักเรียน ได้ประทาน
อาหารครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนา  มีสุขภาพร่างการ
แข็งแรงสมบูรณ์

กองการ
การศึกษาฯ

ข้อความใหม่

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่
ต าบลปราสาททอง

เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวนั
ส าหรับเด็กอนุบาล และนักเรียน
ชั้น ป.1 - ป. 6 คนละ 20 บาท 
จ านวน 200 วนั

รร.ในสังกัดสพฐ. จ านวน  
 5 แหง่ ได้แก่  รร.บา้น
แสรออ,รร.บา้นฉันเพล ,
รร.บา้นสามโค,รร.บา้น
บญุโลก ,รร.บา้นพะเนา

2,496,000 2,464,000 2,500,000 2,550,000 จ านวน 5 แหง่ เด็กนักเรียนในสังกัดสพฐ.
ทั้ง 5 แหง่ ได้รับประทาน
อาหารกลางวนัครบถ้วน
และถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

กอง
การศึกษาฯ

เพ่ิมเติมโครงการ  ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561

รร.บา้นแสรออ50,000 0 0 จ านวน
นักเรียนม.1 -

 ม. 3

นักเรียนมีความสามารถ 
มีทกัษะด้านการเล้ียงโค
เนื้อ  นักเรียนสามารถ

ผลิตอาหารส าหรับโคเนื้อ
ได้ ,นักเรียนมีรายได้จาก

โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

แก้ไขเปล่ียนแปลง แผนพฒันทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561 -2564 ) คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2560  หน้า 68 ข้อความเดิม 

1 โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน
 เพิ่มเวลารู้ ( พฒันาอาชีพ
เกษตรกรรุ่นใหม่)

1)เพื่อใหน้ักเรียนได้ฝึกปฏบิติั
ด้านการเล้ียงโคเนื้อพนัธุดี์       
2) เพื่อใหน้ักเรียนสามารถผลิต
อาหารโคเนื้อได้                   
 3) เด็กนักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรุ่นใหม่

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ เรียนรู้การเล้ียงและ
ผลิตอาหารโคเนื้อ  เชิง
คุณภาพ นักเรียนสามารถ
จัดการเล้ียงให้อาหารและผลิต
อาหารโคเนื้อได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

0

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2561

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

5
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2561

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

0 จ านวน
นักเรียน

เชิงคุณภาพ  ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการลง
มือฝึกทักษะอาชีพและ
ปฏิบัติงานจริง 2)ผู้เรียนฝึก
ทักษะชีวิตการเป็นเกษตรกร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิตในการประกอบอาชีพใน
อนาคตบนพื้นฐานของความ
พอเพียง

0 รร.บา้นสามโค

รร.บา้นแสรออ50,000 0 0 จ านวน
นักเรียนม.1 -

 ม. 3

นักเรียนมีความสามารถ 
มีทกัษะด้านการเล้ียงโค
เนื้อ  นักเรียนสามารถ

ผลิตอาหารส าหรับโคเนื้อ
ได้ ,นักเรียนมีรายได้จาก

โครงการ

2 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สู่ เกษตรกรน้อยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
การลงมือปฏิบัติงานจริง 2) เพื่อให้
ผู้เรียนฝึกทักษะชีวิตการเป็นเกษตรกร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 3) พอเพียง
ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  3)เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตบนพื้นฐาน
ของความพอเพียง

1 โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน
 เพิ่มเวลารู้ ( พฒันาอาชีพ
เกษตรกรรุ่นใหม่)

1)เพื่อใหน้ักเรียนได้ฝึกปฏบิติั
ด้านการเล้ียงโคเนื้อพนัธุดี์       
2) เพื่อใหน้ักเรียนสามารถผลิต
อาหารโคเนื้อได้                   
 3) เด็กนักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรุ่นใหม่

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ เรียนรู้การเล้ียงและ
ผลิตอาหารโคเนื้อ  เชิง
คุณภาพ นักเรียนสามารถ
จัดการเล้ียงให้อาหารและผลิต
อาหารโคเนื้อได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

0

30,000 0 1.ผู้เรียนมคีวามรู้ความเขา้ใจหลักการ
วิธีการปฏบิัติงานเกษตรต่างๆ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 2. 
ผู้เรียนเกดิความรักความสามคัคีใน
หมูค่ณะลามารถปฏบิัติงานร่วมกนั
อยา่งมคีวามสุข  3. ผู้เรียนสามารถ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
เป็นการพัฒนาอาชีพในอนาคตต่อไปได้

งบประมาณรร.สมทบ  5,000 บาท รวม
งบด าเนินการ 55,000 บาท  

5
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2561

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

0 จ านวน
นักเรียน

เชิงคุณภาพ  ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการลง
มือฝึกทักษะอาชีพและ
ปฏิบัติงานจริง 2)ผู้เรียนฝึก
ทักษะชีวิตการเป็นเกษตรกร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิตในการประกอบอาชีพใน
อนาคตบนพื้นฐานของความ
พอเพียง

0 รร.บา้นสามโค2 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สู่ เกษตรกรน้อยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
การลงมือปฏิบัติงานจริง 2) เพื่อให้
ผู้เรียนฝึกทักษะชีวิตการเป็นเกษตรกร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 3) พอเพียง
ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  3)เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตบนพื้นฐาน
ของความพอเพียง

30,000 0 1.ผู้เรียนมคีวามรู้ความเขา้ใจหลักการ
วิธีการปฏบิัติงานเกษตรต่างๆ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 2. 
ผู้เรียนเกดิความรักความสามคัคีใน
หมูค่ณะลามารถปฏบิัติงานร่วมกนั
อยา่งมคีวามสุข  3. ผู้เรียนสามารถ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
เป็นการพัฒนาอาชีพในอนาคตต่อไปได้

งปม.รร.สมทบ 1,000 บาท รวมงบประมาณด าเนินงาน 
31,000 บาท 
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2561

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3 โครงการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงเล้ียงปลาใน
บอ่ดินเพื่ออาหารกลางวนั
นักเรียน

1).เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมี
ทักษะพื้นฐานในการเล้ียงปลาในบ่อ
ดิน 2.) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท างาน
เป็นหมู่คณะและเรียนรู้ทักษะชีวิตใน
การด ารงชีพ 3) เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีประสบการณ์การประกอบ
อาชีพทางการเกษตรเล้ียงปลาในบ่อ
ดิน      4) เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตรในโรงเรียนที่
หลากหลายและน าไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพส่วนตัว 5) เพื่อให้
นักเรียนได้รับอาหารกลางวันตามหลัก
โภชนาการ

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมี
ทักษะพื้นฐานอาชีพในการ
เล้ียงปลาในบ่อดินดีชึ้น         
 2) นักเรียนได้เรียนรู้จาก
สภาพจริง สามารถบูรณาการ
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
 และเรียนรู้ได้รอบด้าน         
   3) นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
และได้รับอาหารกลางวันตาม
หลักโภชนาการ

0 30,000 0 0 จ านวน
นักเรียน

1) นักเรียนมอีาหารสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันตามหลัก
โภชนาการ 2) นักเรียนมคีวามรู้และ
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 3) 
นักเรียนมคีวามขยนั อดทนและ
รับผิดชอบต่อหน้าที ่4) พืน้ทีใ่น
โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรอยา่งคุ้มค่าและเกดิ
ประโยชน์สูงสุด

รร.บา้นฉันเพล

งปม.รร.สมทบ จ านวน 4,000 บาท รวมงบ
ด าเนินงาน จ านวน 34,000 บาท  
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2561

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1)นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏบิัติจริง
 เขา้ใจหลักการและวิธีการต่างๆ 2) 
นักเรียนมคีวามรักความสามคัคีในหมู่
คณะ สามารถท างานร่วมกนัได้อยา่งมี
ความสุข 3) ผู้เรียนมทีักษะในการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิอ
เพียงอยูใ่นสังคมได้อยา่งมคีวามสุข  4)
 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันได้

รร.บา้นบญุ
โลก

30,0004 โครงการฝึกทกัษะอาชีพ
เกษตรกรใหน้ักเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

1) นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองการเล้ียง
ปลาและมีความรู้เร่ืองการปลูกผัก
สวนครัวและการเล้ียงสุกร(หมูป่า) 2) 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจาการเรียน
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพ ในวิถี
ชีวิตประจ าวัน 3) นักเรียนมีใจรัก
อาชีพในชุมชน และยึดหลักการด ารง
ชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4) โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้การฝึก
อาชีพเกษตรกรในชุมชนน าผลผลิต
จากการจัดกิจกรรมสู่ชุมชนได้

นักเรียนโรงเรียนบา้นบญุ
โลก มีทกัษะอาชีพ
เกษตรกร ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
 ในเร่ืองการเล้ียงปลา 

การปลูกผักสวนครัวและ
การเล้ียงสัตว ์จ านวน 70

 คน

0 0 0 จ านวน
นักเรียน 70 

คน งปม.รร.สมทบ จ านวน 3,000 บาท 
งบประมาณด าเนินการรวม 33,000 บาท 
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แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2561

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรด์้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

5 โครงการพฒันาทกัษะอาชีพ 
(การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดร่างกายและส่ิงของ
เคร่ืองใช้)

1)เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติผลิต
น้ ายาท าความสะอาดร่างกายและสาร
ท าความสะอาดส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ 
 2) เพื่อช่วยให้นักเรียนและชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของเคร่ือง
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน        
 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฝึก
ทักษะอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  4) เพื่อให้นักเรียนมีความ
ขยัน และมีรายได้ระหว่างเรียน

เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียน
บ้านพะเนา ชั้นป.4- ป.6 
สามารถลงมือปฏิบัติการท า
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ร่างกายและสารท าความสะอาด
ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆได้ เชิง
คุณภาพ      1) นักเรียน ป.4-ป.6
 มีทักษะการผลิตและจดัจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่จดัท า 2) นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ขยนั 
ประหยดั อดออม)

0 30,000 0 0 จ านวน
นักเรียนชั้น 
ป.4 -ป.6

1)นักเรียนมทีักษะด้านอาชีพในการ
ด าเนินชีวิตบนพืน้ฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 2) นักเรียนได้รับ
ความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นการเพิม่รายได้
และลดรายจา่ยในครัวเรือน  3) 
ผู้บริหารโรงเรียนครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรม
ฝึกทักษะแบบพอเพียงและเหน็
ความส าคัญของนักเรียนในการฝึก
ทักษะอาชีพ    4) นักเรียนรู้จกั
พึง่ตนเอง ตลอดจนมรีายได้ระหว่าง
เรียน

รร.บา้นพะเนา

งปม.รร.สมทบ จ านวน 1,000 บาท       
รวมงบด าเนินงาน 31,000 บาท  

6
3
 



แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ
เพ่ิมเติมโครงการ  ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรท์ี่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว

2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์:   ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบรกิาร

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  พ.ศ. 2561

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบรกิาร
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว

2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

1 โครงการ "เทศกาลนุ่งผ้าไหม 
ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม 
ประจ าป ี๒๕๖๒

๑)เพือ่สืบสานมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ของภมูปิัญญาชั้นปราชน์ และชุมชน
เขวาสินรินทร์ และจงัหวัดสุรินทร์ใหย้ัง่ยนื
สืบไป     ๒) เพือ่พัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชุมชนชาวเขวาสินรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ และ
ภาคอสีานตอนใต้ เพือ่น าไปสู่ประเทศเพือ่น
บ้านในกลุ่มอาเซียน  ๓) เพือ่เสริมสร้างความ
มัน่คงทางเศรษฐกจิ สังคม ของชุมชน โดยการ
กระจายช่องทางการตลาดของผลิตภณัฑ์จาก
ภมูปิัญญาท้องถิน่ ๔) เพือ่เสริมสร้างความ
สมคัรสมานสามคัคีของคนในท้องถิน่ รณรงค์
ใหม้กีารแต่งกายด้วยผ้าไหมพืน้เมอืงใน
ชีวิตประจ าวัน และในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ

1)การประกวดขบวนแหท่างวฒันธรรม 
"นุง่ผ้าไหม ใส่ปะเกือม องค์ปราสาททอง
จ าลองและขบวนเรือมกันตรึม 2) การ
ฝึกสอน การสาธติการทอผ้าไหม และการ
สาธติการท าปะเกือม จากปราชญ์
ชาวบา้น ผู้ทรงความรู้                        
 3) การละเล่นวฒันธรรมพื้นบา้น เช่น 
เจรียงเบริน กันตรึม เปน็ต้น 4) การแสดง
แบบชุดผ้าไหม และส่ปะเกือม การ
ประกวดธดิาปะเกือม การแต่งกาย
พื้นเมืองด้ังเดิมและพื้นเมืองประยุกต์      
 5) การแสดงลิเกเขมร และการแสดง
วฒันธรรมของนกัเรียน นกัศึกษา ด้าน
ศิลปวฒันธรรมพื้นเมือง 6)การจัดแสดง
นทิรรศการและประกวดผลงานทาง
วชิาการ ส่ิงประดิษฐ์ /นวฒันกรรมใหม่ๆ 
ของโรงเรียนและจากชุมชนในพื้นที่        
7) การจ าหนว่ยสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ผลิตภณัฑ์จากภมูิปญัญาทอ้งถิน่ (OTOP)
 และสินค้าราคาถูกจากหนว่ยงานภาครัฐ 
และเอกชนต่างๆ 8)กิจกรรมการแข่งขัน
ประชาชนด้านต่างๆ 9)จัดใหม้ีการแสดง
ในช่วงของการจัดงาน

0 220,000 0 0 จ านวน 25
กิจกรรม

1)ท าใหป้ระชาชนเกิดความส านกึและตระหนกั
ถึงคุณค่าของศิลปะวฒันธรรม ประเพณี อันดี
งามของชาติ และพร้อมที่จะสนบัสนนุและสืบ
ทอดภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 2) ท าใหป้ระชาชนได้
แลกเปล่ียนองค์ความรู้และกล้าที่จะสร้างและ
น าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ อันจะน าไปสู่การเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าของผลิตผล 3) ท าใหส้ามารถ

เพิ่มพูนรายได้ใหก้ับประชาชนและเปน็การ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ และ
เชือ่มโยงไปสู่ประชาคมอาเซียน 4) ท าใหเ้กิด
การเรียนรู้จาก การจัดแสดงนทิรรศการและ
ประกวดผลงานทางวชิาการส่ิงประดิษฐ์ /

นวตักรรมใหม่ๆ  ของโรงเรียนและชุมชนใน
พื้นที่ 5) ท าใหป้ระชาชนสามารถจ าหนา่ยสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ผลิตภณัฑ์จากภมูิปญัญาทอ้งถิน่
 (OTOP) และซ้ือสินค้าราคาถูก จากหนว่ยงาน
ของภาครัฐและเอกชนต่างๆ 6) ท าใหส้ามารถ
สนบัสนนุยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยวของจังหวดั

สุรินทร์ และกลุ่มจังหวดัและการ
ประชาสัมพันธอ์ าเภอเขวาสินรินทร์ใหเ้ปน็ที่

รู้จักแพร่หลายมากขึน้

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เขวาสินรินทร์
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 

การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริม 

ด้านสาธารณสุข 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒  ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ  องค์กรประชำชน 



แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

1 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อด าเนินการเบกิจ่าย
งบประมาณจากการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้นทกุ
แหง่

อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 
13 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท  
โดยหมู่บ้านเสนอโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนงบประมาณอยา่งน้อย
 3 กิจกรรมโครงการ ตามสภาพ
ปัญหาและบริบทของชุมชน เช่น 
1)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 2) โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จยา่
ต้ายภัยมะเร็งเต้านม 3)การ
ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เป็นต้น และโครงการ
พระราชด าริอื่นๆ

260,000 0 260,000 260,000 13 หมู่บา้น ทกุหมู่บา้นมีการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอย่างน้อย  3 
โครงการ และประชาชนใน
พื้นได้รับการส่งเสริมด้าน
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ
หมู่บา้นทั้ง 13
 หมู่บา้น

ยุทธศาสตรท์ี่  5 การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาตรท์ี่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2561
ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่  5 การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพช่อง
ปาก) ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

1) เพื่อใหค้วามรู้แก่ผู้สูอายุ
เกี่ยวกับการดูแลและถนอมช่อง
ปาก 2) เพื่อตรวจคัดกรองและ
ปอ้งกันภาวะผิดปกติของช่อง
ปากในผู้สูงอายุ 3)เพื่อส่งต่อการ
รักษาแพทย์เฉพาะทางช่องปาก
ต่อไป

1) หมู่ที่ 1  จ านวน 80 คน 
งบประมาณ  3,925 บาท 2)  
หมู่ที่ 2 จ านวน 110 คน 
งบประมาณ 5,350 บาท 3)  
หมู่ที่ 3 จ านวน 90 คน 
งบประมาณ 4,750 บาท 4) 
หมู่ที่ 4 จ านวน 50 คน 
งบประมาณ 2,800 บาท 5)  
หมู่ที่ 5 จ านวน 70 คน 
งบประมาณ 3,800 บาท 6)  
หมู่ที่ 7 จ านวน 103 คน 
งบประมาณ 5,140 บาท  7) 
หมู่ที่ 8 จ านวน 110 คน 
งบประมาณ 5300 บาท 8) 
บ้านใหม่ หมู่ที่ 9 จ านวน 40 
คน งบประมาณ 2,360 บาท 
9) ม.10 จ านวน  50 คน งปม.
 2,800 บาท 10) ม.13 จ านวน
 42 คน งปม. 2,475 บาท รวม
 10 หมู่บ้าน จ านวน 745 คน

0 38,700 0 0 10 หมู่บา้น 1)ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลและถนอมสุขภาพ
ช่องปาก 2) ผู้สูงอายุได้
ตรวจคัดกรองและปอ้งกัน
ภาวะผิดปกติของช่องปาก 
อย่างทนัทว่งท ี3) มีประวติั
ผู้สูงอายุที่มีปญัหาด้านช่อง
ปาก เพื่อส่งต่อการรักษา
แพทย์เฉพาะทางรักษา

คณะกรรมการ
หมู่บา้น

6
7
 



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่  5 การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 (ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหติสูง) ตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

1) เพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชน
ในช่วงอายุ 35 ป ีขึ้น เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตนเองโดยการ
ควบคุมอาหาร หลีกเล่ียงปจัจัย
เส่ียงต่างๆ 2) เพื่อตรวจคัด
กรองผู้ปว่ยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง และความดัน
โลหติสูง และใหค้ าแนะน า3) 
เพื่อส่งต่อผู้ปว่ยที่มีภาวะเส่ียงสูง
ใหแ้พทย์เฉพาะทางรักษาต่อไป

1)หมู่ที่ 1  จ านวน 50 คน
 งปม. 6,500 บาท 2) หมู่
ที่ 2 จ านวน 70 คน งปม.
 3,300 บาท 3) หมู่ที่ 3 
จ านวน 85 คน งปม. 
3,900 บาท 4) หมู่ที่ 6 
จ านวน 80 คน งปม. 
3,700 บาท 5) หมู่ที่ 7 
จ านวน 104 คน งปม. 
4,660 บาท 6) หมู่ที่ 11 
จ านวน 70  คน งปม. 
3,300 บาท 7) หมู่ที่ 12 
จ านวน 35 คน งปม. 
1,900 บาท รวม 7 
หมู่บา้น จ านวน 494 คน

0 27,260 0 0 จ านวน 7 
หมู่บา้น

1) ประชาชนในช่วงอายุ 35
 ปขีึ้น มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเองโดยการ
ควบคุมอาหารและ
หลีกเล่ียงปจัจัยเส่ียงต่างๆ 
2) ประชาชนในช่วงอายุ 35
 ปขีึ้นไป ได้รับการตรวจคัด
กรองผู้ปว่ยโรคเบาหวาน 
และความดันโลหติสูงและ
ค าแนะน าในการดูแล
สุขภาพ 3) ผู้ปว่ยที่มีภาวะ
เส่ียงสูงได้รับการส่งต่อให้
แพทย์เฉพาะทางรักษาต่อไป

คณะกรรมการ
หมู่บา้น

6
8
 



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่  5 การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพแม่และเด็ก โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ด้านการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

1) เพื่อใหอ้สม.หญิงต้ังครรภ ์
และผู้ปกครองเด็ก 0-๕ ป ีมี
ความรู้ในด้านการบริโภคอาหาร
ที่ถุกต้องและเหมาะสม 2) 
เพื่อใหอ้สม. หญิงต้ังครรภ ์และ
ผู้ปกครองเด็ก 0-๕ มีความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากที่
ถูกต้องและเหมาะสมตามวยั

1) หมู่ที่ 1 จ านวน 55 คน
 งบประมาณ 9,575 บาท
 2)  หมู่ที่ 4 จ านวน 35 
คน งบประมาณ 7,000 
บาท 3)  หมู่ที่ 5 จ านวน 
22 คน งบประมาณ 
5,650 บาท 4)  หมู่ที่ 6 
จ านวน 30 คน 
งบประมาณ 6,100 บาท 
5)  หมู่ที่ 9 จ านวน 48 
คน งบประมาณ 8,820 
บาท 6) ม. 10 จ านวน  
35 คน งปม. 7,000 บาท 
รวม 6 หมู่บา้น จ านวน 
225 คน

0 44,145 0 0 จ านวน 6 
หมู่บา้น

1)ประชาชนในช่วงอายุ 35 
ปขีึ้นไป มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองโดยการ
ควบคุมอาหารและ
หลีกเล่ียงปจัจัยเส่ียงต่างๆ  
2) ประชาชนในช่วงอายุ 35
 ปขีึ้นไป ได้รับการตรวจคัด
กรองผู้ปว่ยโรคเบาหวาน
และความดันโลหติสูงและ
ค าแนะน าในการดูแล
สุขภาพ 3) ผู้ปว่ยที่มีภาวะ
เส่ียงสูงได้รับการส่งต่อให้
แพทย์เฉพาะทางรักษาต่อไป

คณะกรรมการ
หมู่บา้น

6
9
 



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่  5 การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 ควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี (ตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข)

1) เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
เร่ืองการควบคุมและปอ้งกันการ
ติดเชื้อโรคหนอนพยาธ ิ2) 
เพื่อใหป้ระชาชนมีพฤติกรรม
การบริโภคที่ปลอดภยั ไม่เส่ียง
ต่อโรคหนอนพยาธิ

1) หมู่ที่ 2 จ านวน 70 คน งปม. 
11,350 บาท 2) หมู่ที่ 3  จ านวน
 70 คน งปม. 11,350 บาท 3) 
หมู่ที่ 4  จ านวน 60 คน งปม. 
10,200 บาท 4)  หมู่ที่ 5 จ านวน
 65 คน งปม. 10,550 บาท 5) 
หมู่ที่ 6  จ านวน 60 คน งปม. 
10,200 บาท 6) หมู่ที่ 7 จ านวน 
60 คน งปม. 10,200 บาท 7) 
หมู่ที่ 8 จ านวน 60 คน งปม. 
8,700 บาท 8)  หมู่ที่ 9 จ านวน 
48 คน งปม. 8,820 บาท 9) หมู่ที่
 10 จ านวน 60 คน งปม. 10,200
 บาท 10) หมู่ที่ 11  จ านวน 55 
คน งปม.9,600 คน 11) หมู่ที่ 13
 จ านวน 50 คน งปม. 9,050 
บาท 12) หมู่ที่ 12 จ านวน 50 
คน งปม. 9,050 บาท รวม 12 
หมู่บ้าน จ านวน 708 คน รวม 12
 หมุ่บ้าน จ านวน 708 คน

0 119,270 0 0 จ านวน 12 
หมู่บา้น

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
ควบคุมและปอ้งกันการติด
เชื้อโรคหนอนพยาธ ิ
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
หนอนพยาธแิละเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

คณะกรรมการ
หมู่บา้น

7
0
 



เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

ยุทธศาสตรท์ี่  5 การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 รณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ) ทลูกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวฒันา
พรรณวดี

1) เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชน
ได้รับรู้และรับทราบปญัหาและ
พษิภยัของยาเสพติดและ
ต่อต้านปอ้งกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บา้น 
2) เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
ทกัษะทางความคิดสร้าง
ภมูิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ
ใหก้ับเยาวชนและประชาชน 3) 
เพื่อร่วมแก้ปญัหายาเสพติดใน
ชุมชนอย่างเปน็รูปธรรม

1) หมู่ที่ 8 จ านวน 30 คน
 งปม. 6,000 บาท 2) หมู่
ที่ 11 จ านวน 35 คน งป
ม.7,100 บาท  3) หมู่ที่ 
13 จ านวน 45 คน งปม. 
8,475 บาท 4) หมู่ที่ 12 
จ านวน 50 คน งปม. 
9,050 บาท รวม 4 
หมู่บา้น จ านวน 160 คน

0 30,625 0 0 จ านวน 4 
หมู่บา้น

1) เยาวชนและประชาชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง
ปญัหาและพษิภยัของยา
เสพติดและต่อต้านปอ้งกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชน/บา้น 2) 
ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติ
 ทกัษะทางความคิดสร้าง
ภมูิคุ้มกันทางด้านร่างกาย 
จิตใจใหก้ับเยาวชนและ
ประชาชนร่วมกันแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในชุมชน
อย่างเปน็รูปธรรม

คณะกรรมการ
หมู่บา้น

7
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ 

การเสริมสรา้งความมั่นคง  ปลอดภยั พัฒนา
คน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน  

โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒  ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ  องค์กรประชำชน 



แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

แก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการ ครัง้ที่ 3  พ.ศ.2561 
1 โครงการงานรัฐพธิแีละ

เทดิพระเกียรติสถาบนั
พระมหากษตัริย์

1.เพื่อเปน็การเทดิพระเกียรติ สถาบนั
พระมหากษัตริย์  ซ่ึงทรงเปน็ที่มาแหง่เกียรติศักด์ิ 
เพราะทรงมีพระราชตระกูลสูง ย่อมท าใหเ้กิดความ
ไวว้างใจ และศรัทธาต่อพระองค์สมค ากล่าวที่วา่ 
"พระราชาเปน็สง่าแหง่แวน่ควนั"  2.เพื่อร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคุิณของพระมหากษัตริย์ แต่ละ
พระองค์ รวมทั้งพระบรมวงศานวุงศ์เพราะทรงเปน็
ศูนย์รวมแหง่ความไวว้างใจและศรัทธาต่อพระองค์ 
รวมทั้งพระบรมวงศานวุงศ์เพราะทรงเปน็ศูนย์รวม
แหง่ความเปน็ชาติและความสามัคคีของคนในชาติ 
3) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัดีของพสกนกิร
ทกุหมูเ่หล่า ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทกุพระองค์รวมทั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงนยิามพระราช
กรณียกิจของพระองค์ ในฐานะพระมหากษัตริย์ไทย
 คือ การบ าบดัทกุข์บ ารุงสุขของราษฎรทกุหมูเ่หล่า
ในแผ่นดินไทย พระองค์ทรงเลือกที่จะเปน็พระ
เจ้าอยูห่วั ที่ทรงร่วมทกุข์ร่วมสุขกับพสกนกิรของ
พระองค์ตลอดเวลา

ข้าราชการทุกหน่วยงาน 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน 
นักศึกษา ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน 
อาสาสมัครอื่นๆ และ
ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อ าเภอ
เขวาสินรินทร์

10,000 10,000  -  - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1)เปน็การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษัตริย์ ซ่ึงเปน็ที่เคารพและยึด
เหนีย่วจิตใจของปวงชนชาวไทย 2) ข้าราชการ
ทกุหนว่ยงาน ผู้บริหาร ข้าราชการพนกัานองค์
กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
นกัเรียน นกัศึกษา ก านนั ผู้ใหญ่บา้น ฯลฯ 

สมาชิกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลประจ าหมูบ่า้น กลุ่มพลังมวลชน
 และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อ าเภอเขวาสินริ
นทร์ ได้ร่วมท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
 ตามที่เหน็สมควร รวมทั้งกิจกรรม ร่วมท าบญุ
ตักบาตรเพื่อถวายเปน็พระราชกุศล 3) เปน็

การแสดงออกถึงความจงรักภกัดี ส านกึในพระ
มหากรุณาธคุิณของพระมหากษัตริย์ แต่ละ
พระองค์ และเปฯ็การรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรม
ประเพณีอันดีงาม ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์อันดีงาม

ของสังคมไทย

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เขวาสินรินทร์

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การเสรมิสรา้งความมั่นคง  ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน

แผนงาน  6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง 

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2561 

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตร ์ที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง 

7
2
 



 
 

แบบ ผ.๐๓   

ส ำหรับประสำนแผนพัฒนำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดสุรินทร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓   

ส ำหรับประสำนแผนพฒันำ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรินทร์ 



แบบ ผ.๐๓

เปา้หมาย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

1
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟลัติกส์คอนกรีต โดยวธิี
 Pavement in-place 
Recycling สายบา้นแสรออ
 ต.ปราสาททอง เชื่อมติดต่อ
 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ 
จ.สุรินทร์

เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรใน
พื้นที่

ระยะทาง 0.725 กม. ผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม. ช่วงกม.ที่

 0+000 ถึง กม.ที่ 0.725 
จุดเร่ิมต้นโครงการ พิกัดซ้าย E

 352208 พิกัดขวา N 
1658466 จุดส้ินสุดโครงการ 
พิกัดซ้าย E 351836  พิกัดขวา

 N 1659094

0 2,100,000 0 0 จ านวน
ระยะทาง
ซ่อมสร้าง

ประชาชนสามารถขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความ
ปลอดภยัในการเดินทางยิ่งขึ้น

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวดัสุรินทร์

แก้ไข เปล่ียนแปลง แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561 -2564 )  คร้ังที่ 2  พ.ศ.2561 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงาน  1.1 เคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว 

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่3 พ.ศ.2561

ส าหรับประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นเศรษฐกิจและบริการ 
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แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 77 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
1 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 
เพ่ือใช้ในการเพ่ิมประ
สิทธิในการจัดเก็บ
เอกสารงานงาน
นโยบายและแผน และ
งานสวัสดิการสังคม 
อย่างเป็นระบบ  และมี
ความเป็นระเบียบ
เพ่ิมข้ึน  

 
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน  แบบ
กระจก ขนาด 6 ฟุต จ านวน 2 หลัง 
หรือ มีขนาดไม่น้อยกว่า 179 x 40 x 
88 เซนติเมตร       
มีกุญแจล๊อค   ปรับระดับได้  
งบประมาณตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจาก  ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  
 
 

 
0 

 
12,000 

 
0 

 
0 

 
ส านักปลัด

อบต. 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 78 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
  2 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 
เพ่ือใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บเอกสารงานการ
เจ้าหน้าที่ งานบริหาร
ทั่วไปอย่างเป็นระบบ 
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย   

 
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 
ตู้ ประกอบด้วย  
1.มีหูลิ้นชัก 
2 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กอง
มาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ มาราคม หน้า 21 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 80  
 

 
0 

 
7,900 

 
0 

 
0 

 
ส านักปลัด

อบต. 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 79 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
  3 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 
เพ่ือใช้ในการพิมพ์
เอกสารต่างๆ ของทาง
ราชการ เช่น พิมพ์
หนังสือราชการ งาน
ด้านแผนที่ภาษี  
 
 
 
 
 
 

 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์   จ านวน 1 ชุด 
 
 

 
0 

 
30,000 

 
0 

 
0 

 
กองคลัง 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 80 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
  4 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 
เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่สามารถเกิด
ขึ้นกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อได้  
 
 
 
 
 
 

 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  800 
VA  โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง  
 

 
0 

 
2,500 

 
0 

 
0 

 
กองคลัง 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 81 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
  5 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 
เพ่ือใช้ในการพิมพ์
เอกสารต่างๆ ของทาง
ราชการ เช่น พิมพ์
เอกสารงานด้านงาน
แผนที่ภาษี  
 
 
 
 
 
 

 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  จ านวน 3 เครื่อง  

 
0 

 
12,900 

 
0 

 
0 

 
กองคลัง 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 82 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
  6 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑส์ านักงาน 

 
เพ่ือเก็บเอกสาร
หลักฐานส าคัญของ
ทางราชการ เพื่อเป็น
หลักฐานในการค้นคว้า
และตรวจสอบ  
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อช้ันเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1. เป็นช้ันเก็บแฟ้มเหล็กโครงตู้ท า
จากเหล็กอยา่งดี มีล้อเลื่อน
สะดวกโยกย้าย  

2. จ านวน 2 ช้ัน แบ่งเป็นช้ันละ 10 
ช่อง รวมทั้งสิ้น 20 ช่อง จ านวน 
3 ใบ  

 
0 

 
10,200 

 
0 

 
0 

 
กองคลัง 

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดกว้าง 
ลึก สูง ไม่น้อยกว่า 179x40ป88 ซม.
จ านวน 2 หลังๆละ 4800 บาท 
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง 
ลึก สูง ไม่น้อยกว่า 118x 40x 85 ซม.
จ านวน 1 หลังๆละ 3300 บาท 

12,900 0 0 0 กองคลัง 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 83 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
  7 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑส์ านักงาน 

 
เพ่ือเก็บเอกสาร
หลักฐานส าคัญของ
ทางราชการ เพื่อเป็น
หลักฐานในการค้นคว้า
และตรวจสอบ  
 
 
 
 
 
 

 
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร  40 ช่อง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เป็นชั้นเก็บแฟ้มเหล็กโครงตู้
ท าจากเหล็กอย่างดี มี
ล้อเลื่อนสะดวกโยกย้าย  

2. จ านวน 4 ชั้น แบ่งเป็นชั้นละ 
10 ช่อง รวมทั้งสิ้น 40 ช่อง 
จ านวน 2  ใบ  

 
0 

 
12,600 

 
0 

 
0 

 
กองคลัง 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 84 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
  8 

 
เคหะและชุมชน 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑส์ ารวจ 

 
เพ่ือใช้ในงานส ารวจ
ออกแบบ งานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 

 
1. จัดซื้อไม้ สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 

ขนาดความยาว 4.00 เมตร 
สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ทุกช่วง 
1.00 เมตร เป็น 4 ท่อน มีมาตร
ขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E  โดย
แบ่งเป็นช่วงๆ ละ 1 เซนติเมตร มี
เลขก ากับทุก 10 เซนติเมตร ท่อน
ล่างสุดกว้างไม่น้อยกว่า 5 
เซนติเมตร  และหนาไม่น้อยกว่า 
2.5 เซนติเมตร มีหลอดระดับฟอง
กลม และซองบรรจไุมส้ต๊าฟ มีปุม่
ล็อคยึดขณะไช้งาน  มีโลหะหุ้ม
ปลายทั้งสองด้าน  

 
0 

 
2,000 

 
0 

 
0 

 
กองคลัง 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 85 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
  9 

 
เคหะและชุมชน 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพ่ือให้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอกับ
ผู้ใช้งานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชนได้รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A 3 โดยมี
คุณลักษณะ (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์   

 
0 

 
7,100 

 
0 

 
0 

 
กองช่าง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

            



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 86 

 

10 การศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้งานเอกสาร  
งานประมวลผล ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฉันเพล  
 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ 1 ชุด ประมลผลแบบที่ 2  
จ านวน 1 เครื่อง  มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4 แกน
หลัก ( 4 Core)  จ านวน 1 หน่วย  มี
หน่วยความจ าแบบ cach Memory   
ขนาดไม่น้อยกว่า  มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
  

0 30,000 0 0 กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 87 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

  
11 

 
การศึกษา  

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 
เพ่ือใช้ส ารองไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฉันเพล  
 
 

 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 
800 VA  มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 1 
เครื่อง  
 
 
  

 
0 

 
2500 

 
0 

 
0 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 88 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

  
12 

 
การศึกษา  

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑก์ารศึกษา 

 
เพ่ือใช้ในการพัฒนา
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก  
เครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก 
 
 
  

 
0 

 
200,000 

 
0 

 
0 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 89 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

  
13 

 
การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑส์ านักงาน 

 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บเอกสาร
งานกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
อย่างเป็นระบบ และมี
ความเป็นระเบียบ
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 
เพ่ือจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน  แบบ
กระจก ขนาด 5  ฟุต  จ านวน 1 หลัง  
หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 150x40x80 
เซนติเมตร  มีกุญแจล๊อค ปรับระดับ
ได้ ผลิตจากเหล็กมาตรฐาน มอก. 
งบประมาณตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  

 
0 

 
6,000 

 
0 

 
0 

 
กอง

การศึกษาฯ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

            



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 90 

 

14 การศึกษา  ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑส์ านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บเอกสาร
งานกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
อย่างเป็นระบบ และมี
ความเป็นระเบียบ
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

เพ่ือจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน  แบบ
กระจก ขนาด 5  ฟุต  จ านวน 1 หลัง  
หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 150x40x80 
เซนติเมตร  มีกุญแจล๊อค ปรับระดับ
ได้ ผลิตจากเหล็กมาตรฐาน มอก. 
งบประมาณตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  
 
 
 
 
 

0 6,000 0 0 กอง
การศึกษาฯ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

  
15 

 
การศึกษา  

 
ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

 
ครุภัณฑส์ านักงาน  

 
เพ่ือใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์  

 
เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔  ลิ้นชัก มีหู
ลิ้นชัก  คุณสมบัติตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งจ่าย

 
0 

 
7,900 

 
0 

 
0 

 
กอง

การศึกษาฯ 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
อย่างเป็นระบบ  และมี
ความเป็นระเบียบ
เพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณพ์  

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ ์ หนา้ 92 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

  
16 

 
การศึกษา  

 
ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

 
เพ่ือให้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอกับ
ผู้ใช้งาน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชนได้รวดเร็ว 
 
 
 
 
 

 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  โดยมีลักษณะ  (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

 
0 

 
7,900 

 
0 

 
0 

 
กอง

การศึกษาฯ 
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1)เพื่อจัดซื้อถังสต๊อคน้ าเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาด
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17 การเกษตร  ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑก์ารเกษตร เพ่ือใช้ในงานส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ต่ ากว่า 35 ลิตร มีคุณลักษณะดังนี้ 
1.เป็นถังท าด้วยอลูมิเนียมหรือสเตนเลส ฉนวน
ภายในเป็นระบบ Multilayered Insulation หรือ 
Super Insulation รอยต่อของถังชั้นนอกต้อง
หลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยวิธี Arc Welding 
ขนาดบรรจุไนโตรเจนเหลวได้ไม่ต่ ากว่า 35 ลิตร 
ปากถังมีร่องส าหรับแขวน Canister   
2.มีฝาปิดและมีหูหิว้ 2 ขา้งของตัวถัง 
3.ปากถังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 100 
มิลลิเมตร  
4.มีcanister ชนิด 2 ชั้น มีขอพร้อม goblet 
พลาสติกส าหรับใส่หลอดบรรจ ุน้ าเช้ือไม่น้อยกว่า 
6 ชุด และcanister แต่ละอันมกี้านโลหะส าหรับยก 
goblet 

0 40,000 0 0 ส านักปลัด
อบต. 
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  5.สามารถใส่หลอดบรรจุน้ าเช้ือชนิด Ministraw    
( 0.25 มิลลิลิตร) ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 หลอด 
6. อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวไม่เกิน 0.4 
ลิตรต่อวัน   
7. มีฝาถังอะไหล่ 2 ฝา และมีสติกเกอรแ์สดง
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ค าแนะน าการใช้ถังเป็นภาษาไทย ติดบริเวณฝาถัง
หรือตัวถังตามความเหมาะสม 
8.ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 (version 
2000) หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 
2) เพื่อจัดซื้อถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่น้อย
กว่า 30 ลิตร  มีคุณสมบัติดังนี้ 
    1. เป็นถังท าด้วยอลูมิเนียมหรือสเตนเลส ฉนวน
ภายในเป็นระบบ Multilayaered Insulation 
หรือ Super Insulation รอยต่อของถังชั้นนอกต้อง
หลอมละลายเป็น 
เนื้อเดียวกันโดยวธิี Are Welding ขนาดบรรจุ
ไนโตรเจนเหลวได้ไม่ต่ ากว่า30 ลิตร  คอถังไม่มีร่อง
ส าหรับแขวน Canister 
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      2.มีฝาปิดและมีหูหิว้ 2 ข้างของตัวถัง 
3.อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวไม่เกิน 0.3 
ลิตรต่อวัน 
4.ถังเมื่อบรรจุไนโตรเจนเหลวแล้ว มีน้ าหนักไม่เกิน 
50 กิโลกรัม 
5.มีฝาถังอะไหล่ 2 ฝา และมีสติกเกอรแ์สดง
ค าแนะน าการใช้ถังเป็นภาษาไทย ติดบริเวณฝาถัง
หรือตัวถังตามความเหมาะสม 
6.มีอุปกรณ์ตักไนโตรเจนเหลวประจ าถัง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ส านักปลัด
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7. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001  
(version 2000 ) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า  
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18 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีเก้าอ้ีไว้รองรับ
ผู้รับประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  มีพนักพิง  ไม่มีท้าว
แขน ขนาดหน้าขากว้าง 460 มม. ความยาว
จากขาหน้าถึงขาหลัง 485 มม.  ความสูง
จากพ้ืนถึงพนักพิง  814  มม.  ความสูงจาก
พื้นถึงที่น่ัง 430 มม. ขนาดพื้นท่ี นั่งกว้าง  
405 มม. ลึก  382 มม.   น้ าหนักสุทธิ 
2,000 กรัม ( +/-50 กรัม)  สีมาตรฐาน 
ผลิตจากโพลีพรอบพีลีน สามารถทนความ
ร้อยไดไ้ม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซยีส ทน
ต่อสารเคมี ประเภทกรดและดา่งชนิดอ่อน
ได้ดี  เนื้อพลาสติกเมื่อโดนแสงแดดใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จะไมก่รอบแตก
และบิดงอ  
จ านวน 100 ตัว  
 
 

 
25000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
ส านักปลัด

อบต. 

 


