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วิสัยทัศน์  “  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    มีความปลอดภัย        

ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน ” 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง                                         
อ าเภอเขวาสินริทร์       จังหวัดสุรินทร์ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2561 -2565) 

การมีส่วนร่วม  

วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
การเกษตร แหล่งน ้า   
เศรษฐกิจพอเพียง  

การส่งเสริมอาชีพ 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 



สารบัญ 
            หน้า 
บทน ำ                                   ๑   -    ๕     
                          
 ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ๑.๓ ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ๑.๔ ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ๑.๕ ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ 
ส่วนท่ี ๑  สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำน                                                     ๖   -   ๑๕      
 ๑. ด้ำนกำยภำพ 
 ๒. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 ๓. ประชำกร 
 ๔. สภำพทำงสังคม 
 ๕. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 ๘. ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 ๙. ทรัพยำกรธรรมชำติ  
 ๑๐. แหล่งโบรำณสถำน    
ส่วนท่ี ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ๑๖  -   ๖๗
 ๑) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค   ( ๑๖ – ๓๒) 
              1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  
      1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี ๑๒   
      1.3 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด                                   
      1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ 
                                         
     
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ (๒)  
         หน้า  

 
    ๒) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ( ๓๒  - ๖๗ )  
          ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
          ๒.๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
   ๒.๓. กำรวิเครำะห์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
          
ส่วนท่ี ๓  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ            ๖๘ – ๒๔๖ 

๑) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน  
๒) บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

- แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ     ( ๗๐ – ๗๓ ) 
- แบบ ผ.๐๒  รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  ( ๗๔ – ๒๐๔ ) 
- แบบ ผ.๐๒/๑ รำยละเอียดโครงกำรท่ีเกินศักยภำพของอปท.  
                                                       (๒๐๕ –๒๒๗ ) 
- แบบ ผ.๐๓   บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่น ( ๒๒๘ – ๒๔๖) 

 
ส่วนท่ี ๔  กำรติดตำมและประเมินผล           ๒๔๗  –  ๒๖๐ 

๑) กำรติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์    
๒)  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
๓)  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๔) ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 

........................................................... 
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                                               บทน ำ 
               ----------------------   

 

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

(๒)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ 

  (๓)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๔)  เพ่ือวางแนวทางให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๓. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ 

1. แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

อบจ. 

2. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบจ.และคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดบัจังหวัด   เพื่อ จัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ  
 
3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
      (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
       (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
      (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
       (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
       เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
อบต.  
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ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ 
4. จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ส าหรับประสานโครงการพัฒนา อบจ. 
เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ    

อบต. 

5. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่  4 เพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญและจัดท าบัญชีโครงการ เพื่อการประสานแผนพัฒนาของ อปท. เสนอ
คณะกรรมการประสานแผนฯระดับจังหวัดตามแบบที่ก าหนด 
 

คณะกรรมการประสานแผนฯ  
ระดับอ าเภอ 

6. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่ 5 และน าเสนอบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. พร้อมแจ้งให้ อปท. ในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง 
 

คณะกรรมการประสานแผนฯ  
ระดับจังหวัด 

7. จัดส่งบัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ  (กบจ.) 
 

อบจ. 

 
๑.๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
๑.๕  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา 

ต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้จากการประชาคมท้องถิ่นโดย  
เรียงตามล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละด้าน มีดังนี้ 

  ๑.ปัญหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
   ๑.๑ เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุม การสัญจรยังไม่ได้รับความ
สะดวกสบาย เช่น เป็นหลุม เป็นบ่อ  ถนนเข้าไร่นายังไม่ทั่วถึง  การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ  ไฟฟ้าส่อง
ทางสาธารณะไม่เพียงพอ แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ  น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน 
  ๒.ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   2.1 เด็กนักเรียนยากจน  เด็กด้อยโอกาส  ครอบไม่อบอุ่น 
   2.2 งบประมาณในการจัดการศึกษายังไม่เพียงพอ 
   2.3 ขาดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ แนวทางการศึกษาที่เหมาะสม ถูกต้อง
ให้แก่เยาวชน เพ่ือการพัฒนาตนเอง และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   2.4 ปัญหาเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม  
   2.5 ขาดการสืบทอดภูมิปัญหาท้องถิ่น สืบสานประเพณีและการละเล่นพ้ืนบ้าน  
  ๓.ปัญหาด้านการกีฬา และนันทนาการ 
   3.1  วสัดุเครื่องเล่น และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาไม่เพียงพอ 
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   3.2  สวนสุขภาพ แหล่งพักผ่อนและออกก าลังกายในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ  
   3.3  ขาดการส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ 
  ๔.ปัญหำด้ำนกำรเกษตร แหล่งน้ ำและเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
   4.2 ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
   4.3 ขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่เหมาะสม 
   4.4 ปัญหาโรคระบาดในสัตว์และพืช 
   4.5 เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการผลิตให้ได้มาตรฐาน และตรง
ความต้องการของตลาด 
   ๔.6 ปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอตลอดปี  และขาด
การพัฒนาแหล่งน้ าให้เข้าถึงพ้ืนที่ท าการเกษตร  
   4.7 ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  ประชาชนต้องซื้อน้ าจากแหล่งผลิตน้ า
ดื่มเอกชน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
   4.8 ปัจจัยต้นทุนการผลิตการเกษตรสูงขึ้น เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธ์   อาหารสัตว์ 
ค่าแรงงาน  เป็นต้น 
   4.9 ขาดพ่อพันธ์ แม่พันธ์สัตว์ ที่มีคุณภาพ  
   4.10  กลุ่มทอผ้า เลี้ยงไหม ต้องซื้อเส้นไหมจากเอกชน เนื่องจากในพ้ืนที่แหล่งผลิต
ไม่เพียงพอ  และมีราคาสูง 
   4.11 ปัญหาจากภัยธรรมชาติเช่น ภัยแล้ง  วาตภัย  
 
  ๕. ปัญหาด้านสังคม   
   5.1 ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ  มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน งบประมาณไม่เพียงพอ 
   5.2 การข้ึนทะเบียนกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่ประสงค์เปิดเผย
ข้อมูล 
   5.3 ปัญหาครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากจน ครอบครัวแตกแยก  
   5.4 ปัญหาแรงงานท างานต่างถิ่นจ านวนมาก 
   5.5 ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และท้องก่อนวัยอันควร 
   5.6 ปัญหาชุมชน ขาดจิตส านึกในการการมีส่วนร่วม  
   5.7  ปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยรุ่นและผู้เมาสุรา 
  ๖.ปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   6.1 ประชากรในพ้ืนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเพ่ิมมากขึ้น  จากการบริโภค
อาหารไม่ปลอดภัย  และความเครียด เช่น โรคเส้นเลือดในหัวใจตีบ โรคความดัน  โรคข้อเข่าเสื่อม 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง  โรคผู้ป่วยติดเตียง 
   6.2 พ้ืนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นประจ าทุกปี 
   6.3 ประชาชนมีพฤติกรรมในการใช้สารเคมี ในการเกษตร 
   6.4 ประชาชนบางส่วนมีค่านิยมในการ การสูบบุหรี่  และดื่มสุราต่อเนื่อง 
   6.5 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและครอบครัวอย่าง
เหมาะสม 
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   6.6 ปัญหาการจัดการขยะในชุมชนไม่เหมาะสม 
   6.7 ปัญหาเด็กมีพัฒนาการช้า  ต่ ากว่าเกณฑ์ 
   6.8 ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
   6.9 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน และต้องการให้มีการส่งเสริม
การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก 
   6.10 ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มแม่วัยใส 
  ๗. ปัญหาความม่ันคง ปลอดภัย  และการให้บริการของ อบต.ปราสาททอง 
   7.1 ปัญหาภัยแล้ง /วาตภัย/อัคคีภัย 
   7.2 ปัญหาการจับกลุ่มของวัยรุ่น ในถนนสาธารณะ ในยามวิกาล 
   7.3 ปัญหาการเสพ การค้า สิ่งเสพติด 
   7.4 ปัญหาการใช้รถใช้ถนนผิดกฎจราจร 
   7.5 จุดบริการสุขาภิบาล ห้องน้ าสาธารณะในอบต. ไม่เพียงพอ 
   7.6 พ้ืนที่ให้บริการประชาชนคับแคบ  สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ  ไม่มีจุดพักผ่อน
และน้ าดื่มเพ่ือบริการประชาชน 
    

  จากข้อมูลข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565 )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์ ขึ้น   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   
    
 
 
 

....................................................................................... 
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   6.9 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน และต้องการให้มีการส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก 
   6.10 ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มแม่วัยใส 
  ๗. ปัญหาความม่ันคง ปลอดภัย  และการให้บริการของ อบต.ปราสาททอง 
   7.1 ปัญหาภัยแล้ง /วาตภัย/อัคคีภัย 
   7.2 ปัญหาการจับกลุ่มของวัยรุ่น ในถนนสาธารณะ ในยามวิกาล 
   7.3 ปัญหาการเสพ การค้า สิ่งเสพติด 
   7.4 ปัญหาการใช้รถใช้ถนนผิดกฎจราจร 
   7.5 จุดบริการสุขาภิบาล ห้องน้้าสาธารณะในอบต. ไม่เพียงพอ 
   7.6 พ้ืนที่ให้บริการประชาชนคับแคบ  สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ  ไม่มีจุดพักผ่อนและน้้า
ดื่มเพ่ือบริการประชาชน 
    

  จากข้อมูลข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง จึงได้น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565 )  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์ ขึ้น   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   
    
 
 
 

....................................................................................... 
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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต้าบลปราสาททอง 
ท ำเลที่ตั้งต ำบล ต ำบลปรำสำททอง อยู่ห่ำงจำก อ ำเภอเขวำสินรินทร์ ประมำณ ๗ กิโลเมตร เป็น 

๑ใน ๕ ต ำบลในเขตอ ำเภอเขวำสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ เส้นทำงคมนำคมเป็นถนนลำดยำง  เชื่อมระหว่ำงต ำบลมี
อำณำเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง คือ  

  ทิศเหนือ จรด ต ำบลตำกูก   อ ำเภอเขวำสินรินทร์ 
  ทิศตะวันออก จรด ต ำบลช่ำงปี่   อ ำเภอศีขรภูมิ 
  ทิศใต้      จรด ต ำบลเมืองที                    อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 
  ทิศตะวันตก จรด ต ำบลเมืองที                   อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 
    จรด  ต ำบลเขวำสินรินทร์  อ ำเภอเขวำสินรินทร์ 
    จรด   ต ำบลบ้ำนแร่                    อ ำเภอเขวำสินรินทร์ 
 - เนื้อท่ี  ประมำณ   ๑๗,๖๐๗.๕๐ไร่       จ ำนวน   ๒๘.๑๗ ตำรำงกิโลเมตร 

                                                                                                              N 

 

 
 
 
 
 

อบต.ปราสาททอง 

บ้านสามโค ม.6 

บ้านหนองไทร ม. 5 

บ้านพะเนา ม.3 

บ้านระงอล ม.4 

บ้านตาปดุ ม.7 

บ.ระไซร์ ม.10 

บ้านฉนัเพล ม.1 

บ้านฉนัเพล ม. 2 

บ้านแสรออ ม.8 

บ้านหนองโพธ์ิ ม.13 

บ้านโพธ์ิน้อย ม.12 

บ้านตาสอน ม.11 

สภ.ตากกู /รพ.สต.ปราสาททอง 

ต.ตากกู 

ต.ช่างป่ี 

ต.เมืองท ี

ต.เขวาสนิรินทร์ 
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   ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 - ภูมิประเทศ  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม แต่มีพ้ืนที่บำงส่วนเป็นที่ดอนสลับที่ลุ่มดอนลำด  
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 อยู่ในแถบมรสุมเขตร้อนชื้น  ภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน้้าฝนจะขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของลมมรสุมเป็นส้าคัญ 
 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
        -ลักษณะดินของอ ำเภอเขวำสินรินทร์ เป็นดินร่วนปนทรำย มีบำงพ้ืนที่จะเป็นดินเหนียวปน
ทรำย  จึงอุ้มน้ ำได้น้อย 
 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้้า 
 -แหล่งน้้าส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ หนอง,สระ,ห้วย  
 ๑.๖ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
 -ป่าชุมชน (ป่าหนองเยีย) หมู่ที่ ๔  เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเรียนรู้  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง มีเขตปกครอง จ ำนวน ๑๓ หมู่บ้ำน ดังนี้ 
  หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนโพธิ์น้อย     ผูป้กครอง    นำยพุฒิพงษ์   บูรณ์เจริญ     ก ำนัน 

 หมู่ที่ ๑ บ้ำนฉันเพล  ผู้ปกครอง นำยสมชำย  จำรัตน์  ผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ ๒ บ้ำนฉันเพล   ผู้ปกครอง นำยบุญเยื้อน  จำรัตน์  ผู้ใหญ่บ้ำน 

หมู่ที่ ๓ บ้ำนพะเนำ   ผู้ปกครอง นำยพิรุณ   เหมือนใจ       ผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ ๔ บ้ำนระงอล   ผู้ปกครอง นำยจ ำลอง    มูลศำสตร์  ผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ ๕ บ้ำนหนองไทร     ผู้ปกครอง นำงพิกิตติมำ  มุมทอง       ผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ ๖ บ้ำนสำมโค   ผู้ปกครอง   นำยชำตรี  วงค์รัมย์   ผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ ๗ บ้ำนตำปุด          ผู้ปกครอง    นำยวัฒนำ  บูรณ์เจริญ       ผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ ๘ บ้ำนแสรออ   ผู้ปกครอง   นำยประสิทธิ์ สมสุระ        ผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ ๙ บ้ำนใหม่      ผู้ปกครอง  นำยไพรวรรณ  บุญโสม     ผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ ๑๐  บ้ำนระไซร์   ผู้ปกครอง    นำยสันติ  ยืนยำว         ผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนตำสอน       ผูป้กครอง   นำงมันทณี  จำรัตน์             ผู้ใหญ่บ้ำน 

  หมู่ที่ ๑๓  บ้ำนหนองโพธิ์   ผู้ปกครอง       นำยกิตติศักดิ์ นุตโร    ผู้ใหญ่บ้ำน 
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๒.๒  การเลือกตั้ง 
   การแบ่งเขตการเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น  ๑๓ เขต ตามจ้านวนหมู่บ้าน ในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง  
อ้าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง  ประกอบด้วย 
 ๑.นายค้ารณ  พูนชัย     ต้าแหน่งนายกองค์การส่วนต้าบลปราสาททอง  
 ๒.นายวิสุทธิ์  สมานทอง   ต้าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง 
 ๓.นายส้าริทธิ์  ชาวสวน    ตา้แหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง 
 ๔.นางสาวจิรภา  กูลรัตน์   ต้าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่นต้าบลปราสาททอง จ้านวน ๒๔ ท่านประกอบด้วย 
๑. นายโชตวิิทย์  รอบรู้เจน    ต้าแหน่งประธานสภาอบต.      (ส.อบต. หมู่ที่ ๕) 
๒. นายธวธั  พันธ์ศรี     ต้าแหน่งรองประธานสภาอบต. (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐) 
๓. นายวิระวงษ์  ดมหอม     ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 1 
๔. นายชัยชนะ  จารัตน ์     ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑ 
๕. นายบุญเชิด  จารัตน ์     ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๒ 
๖. นายเมียส  พอกพูน     ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๒ 
๗. นายชาตรี  จารัตน ์     ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๓  
๘. นายปราโมทย์  พ่อค้า     ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๓ 
๙. นายบรรทม  พันธ์ศรี     ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๔ 
๑๐. นายจ้าลอง  พอกพูน     ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๔ 
๑๑. นางสาวคณิศร ปัญญาคิด  ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕ 
๑๒. นายบุญลิม  ทองศรี     ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.   หมู่ที่ ๖ 
๑๓. นายเฉลิมชาติ  บูรณ์เจริง  ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๔. นายบุญเนียร  พันธ์ศรี     ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๕. นายบุญช่วย  สมานรักษ์        ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๖. นายบุญนาค  สมัครสมาน      ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๗. นางสาวกัญญาณี  สมานรักษ์  ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๘. นางศศิพร  ระวังชื่อ         ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๙ 
๒๙. นางรัชติยา  ยืนยาว       ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๒๐. นายสันติ  งามเลิศ        ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๑. นางเพ็ญศรี  สมสง่า         ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๒. นายพงษ์ทร  พริ้งเพราะ    ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๒๓. นายวุธฒชิาติ  หมายมั่น   ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.   หมู่ที่ ๑๒ 
๒๔. นายกอก  พริ้งเพราะ       ต้าแหน่งสมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
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3. ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลจ้านวนประชากร 
  ข้อมูลประชากร ต้าบลปราสาททอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  มีดังนี ้
      

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

บ้านฉันเพล 
บ้านฉันเพล 
บ้านพะเนา 
บ้านระงอล 
บ้านหนองไทร 
บ้านสามโค 
บ้านตาปุด 
บ้านแสรออ 
บ้านใหม่ 
บ้านระไซร์ 
บ้านตาสอน 
บ้านโพธิ์น้อย 
บ้านหนองโพธิ์ 

280 
185 
215 
106 
94 

142 
147 
225 
59 

146 
54 
65 
41 

506 
352 
433 
223 
150 
๒43 
251 
363 
118 
๓07 
๑๐6 
๑26 
66 

546 
387 
๔๐1 
๒08 
๑๗3 
๒๕8 
220 
๓73 
๑49 
๓27 
๑21 
๑29 
๘3 

1052 
739 
834 
431 
323 
501 
471 
736 
267 
634 
227 
255 
149 

รวม 1,759 ครัวเรือน ๓,๒44 คน ๓,๓75  คน 6,619 คน 
ข้อมูลจำกส ำนักงำนทะเบียน อ ำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

      ๓.๒  ช่วงอายุ และจ้านวนประชากร 
    

ช่วงอายุ    ชาย(คน)   หญิง(คน)   รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปี  - 17 ป ี 766 684 1,450 

18 ปี -  59 ป ี 1,962 2,058 3,990 
60 ปี ขึ้นไป 519 661 1,177 

รวม 3,244 3,373 6,917 
 4. สภาพทางสังคม  
 ๔.๑  สถานศึกษา  
      ๑ .โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ้านวน 1 แห่ง  ได้แก่ บ้านแสรออ (ขยายโอกาสมัธยมศึกษา
ตอนต้น) จ้านวน 1 แห่ง 
   ๒. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ้านวน 5 แห่ง 
       2.1 โรงเรียนบ้านฉันเพล   
       2.๒ โรงเรียนบ้านพะเนา 
      2.๓ โรงเรียนบ้านบุญโลก 
       2.๔ โรงเรียนบ้านสามโค 
    2.๕ โรงเรียนบ้านแสรออ 
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  ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ้านวน ๒ แห่ง  
       3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด หมู่ที่ 7 
       3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล หมู่ที่ 1   
 ๔.๒  สถานพยาบาล จ้านวน  2 แห่ง 
  ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลปราสาททอง  
  ๒.โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 
 ๔.๓  อาชญากรรม   (ใช้แหล่งข้อมูลจากสภ.ตากูก) 
 ๔.๔  ยาเสพติด   (ใช้แหล่งข้อมูลจากสภ.ตากูก)  
  ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์   ได้แก่ 
  -   มีการจัดตั้ง กองทุนสวสัดิการชุมชนต้าบลปราสาททอง  จ้านวน ๑ แห่ง  
     4.6  ศาสนสถาน มี ๕ แห่ง ประกอบด้วย  
   1) วัดฉันเพล     ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑  
   2) วัดพะเนารัตน์     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 
   3) วัดสามโค      ตั้งอยู่  หมู่ที ่6 
   4) วัดปราสาททอง   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 
   5)  ส้านักสงฆ์หนองโพธิ์น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 13    
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
     ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง(ทางบก)  
   เส้นทางคมนาคมสายหลัก มี ๒ เส้นทาง  อยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดสุรินทร์ 

๑) ทางหลวงแผ่นดิน ถนนนาตัง – ศีขรภูม ิ 
๒) ทางหลวงแผ่นดิน ถนนฉันเพล – เมืองท ี

      เส้นทางคมนาคม ใช้ฐานข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ.2561 รวมจ้านวน 197 เส้นทาง  
ประกอบด้วย 
       ๑) ถนนลาดยาง   ๔  เส้นทาง ระยะทางรวม 2.58 กิโลเมตร 
       ๒) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 33.5  กิโลเมตร 
       ๓) ถนนลงหินคลุก  ระยะทางรวม 48.36 กิโลเมตร  
     ๕.๒ การไฟฟ้า   
       ๑) จ้านวนไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ภายในต้าบล รวมจ้านวน  443  จุด 
       ๒) จ้านวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้  จ้านวนร้อยละ ๑๐๐ ของจ้านวนครัวเรือน 
     ๕.๓ การประปา 
    ๑) ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่   จ้านวน    7  แห่ง  
         ๒) ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง  จ้านวน.    ๓  แห่ง 
    ๓) ประปาบาดาล           จ้านวน   ๔  แห่ง  
     ๕.๔  โทรศัพท์   
    มีที่ตั้งเครือข่ายจ้านวน  ๓ แห่ง ดังนี้ 
    -ระบบเครือข่าย DTAC  ( บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ้ากัด) ตั้งหมู่ที่ ๗ 
    -ระบบเครือข่าย AIS  (บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ้ากัด) ตั้งหมู่ที่ ๑ 
    -ระบบเครือข่าย Truemove ( บริษัท บริษัท ทรู มูฟ จ้ากัด ) ตั้งหมู่ที่ ๘ ,ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ 
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     ๕.๕  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
           -ที่ท้าการไปรษณีย์ต้าบล จ้านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
 6.  ระบบเศรษฐกิจ   
     ๖.๑  การเกษตร 
      6.1.1 พ้ืนที่ท้านา  จ้านวน  16,315 ไร่  จ้านวน 1,039 ครัวเรือน 
    ๖.1.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร  
    

ล้าดับที ่ ช่ือแหล่งน้้า  หมู่ที่ เนื้อท่ี(ไร่) ปริมาตรน้้าความจุ
คาดการณ์ (ลบ.ม.) 

หมายเหต ุ

 แหล่งน้ าขนาดเล็ก      
    1 หนองจบก  1 - 122,000 ใชเพื่อผลิตน้้าประปา 
    ๒ ห้วยกรวด ๑ - 80,705  
    ๓ หนองตามล 2 16-2-47 54,624 ใช้เพื่อผลิตน้้าประปา 
    ๔ หนองละหุ่ง 2 7-3-95        37,060 ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๕ หนองละหุ่ง ๒ - -  ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๖ สระน้้าดื่ม ๒ - -  ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๗ หนองพะเนา 3 14-2-36        46,578 ใช้เพื่อผลิตน้้าประปา 
    ๘ หนองแจงแมง 3 5-2-02 - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๙ ห้วยแจงแมง 3 - -  ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๑๐ หนองบุญโลก 4 1-0-42 - ใช้เพื่อการเกษตร 
    11 หนองจระเนียง 4 1-1-63 - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๑๒ หนองตะโก 4 2-3-11 - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๑๓ หนองตายัวะ 4 2-0-38 - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๑๔ ห้วยตาโต๊ด ๔ - - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๑๕ หนองระหาร 4 ๕- ๖ ไร ่ 28,236 ใช้เพื่อผลิตน้้าประปา 
    ๑๖ หนองไทร ๕ 19-0-47          - ใช้เพื่อผลิตน้้าประปา 
    ๑๗ หนองกันล็วง ๕ 2-1-33           - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๑๘ หนองสามโค ๖ 1-3-68           - ใช้ผลิตน้้าประปา 
    ๑๙ หนองถนน (บ้านสามโค) ๖ 10-0-91          - ใช้เพื่อการเกษตร 
    20 สระน้้าสามโค  ๖ - - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๒๑ สระน้้าสามโคใต้ ๖ -            - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๒๒ สระกลางเล็ก ๖ -     2,639 ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๒๓ สระกลางใหญ่ (ประปา) ๖ -          - ใช้ผลิตน้้าประปา 
    ๒๔ หนองตาเปาะ 7 2-3-62          - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๒๕ หนองโสน  (ประปา) 7 -          - ใช้ผลิตน้้าประปา 
    ๒๖ คลองจบก ๗ -          - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๒๗ สระน้้าสาธารณประโยชน์ ๗ -          -  ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๒๘ คลองป่า ๗ -          -  ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๒๙ สระหลวง ๘ 1-0-76   3,230  ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๓๐ หนองกระสาม (ประปา) 8 6-3-36     - ใช้เพื่อผลิตน้้าประปา 
    ๓๑ หนองกันล็วง 8 13-2-24     56,600  ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๓๒ ห้วยระหาร ๘ -     - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ปริมาตรน้้าความจุ  
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ล้าดับที ่  ช่ือแหล่งน้้า หมู่ที่ เนื้อท่ี (ไร่) คาดการณ์ (ลบ.ม.) หมายเหต ุ
    ๓๓ สระน้้าสะอาดใต้ 9 0-2-30 - ใช้เพื่อการเกษตร 
    3๔ สระน้้าสะอาดเหนือ 9 0-2-30 - ใช้เพื่อการเกษตร 
    3๕ ห้วยระหาร ๙ - - ใช้เพื่อการเกษตร 
    3๖ หนองเกาะ 10 2-1-03 6,643 ใช้เพื่อการเกษตร 
    3๗ หนองโพธิ ์ 10 1-0-59         5,845 ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๓๘ หนองตาเกด 10 1-3-70         3,895 ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๓๙ สระน้้าตาสอน ๑๑ 1-3-70            - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๔๐ หนองตาสอน (ประปา) 11 15-2-26 70,619 ใช้ผลิตน้้าประปา 
    ๔๑ หนองตาเม็ง 12 4-1-43        11,259 ใช้ผลิตน้้าประปา 
    ๔๒ หนองตาเตีย 12 3-1-30        13,644 ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๔๓ สระน้้า 13 4-3-20 - ใช้เพื่อการเกษตร 
    ๔๔ หนองตราด 13 4-1-71 - ใช้การเกษตร 
    ๔๕ หนองโพธิ์  (ประปา) ๑๓ 16-1-41 - ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน 

       
     ๖.๒  การปศุสัตว์ 
   - กลุ่มเลี้ยงโค  จ้านวน 11 กลุ่ม จัดหาเลี้ยงโคแม่พันธ์ไว้จ้าหน่าย 

     - ศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ม.11 
      - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสุกรแม่พันธ์บ้านระงอล 
      - วิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5  
๖.๓  การบริการ 

     - 
     ๖.๔  การท่องเที่ยวพ้ืนที่ต้าบลปราสาททอง เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ วิถี
ชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   - หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีบ้านสามโค หมู่ที่ 6  
                          -ท่องเที่ยวผ้าไหม หมู่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖  / กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ที่ ๑๑, ๑๒, 
๑๓ 
   - ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน องค์ปราสาททอง หมู่ที่ 8 
 ๖.๕  อุตสาหกรรม 
                            -โรงงานผลิตน้้าดื่มและน้้าแข็ง จ้านวน ๑ แห่ง 
 ๖.๖  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
    -กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแสรออ หมู่ที่ ๘ 
    -กลุ่มเลี้ยงไหม บ้านหนองโพธิ์  หมู่ที่ ๑๓ 
    -กลุ่มสตรีทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านระงอล หมู่ที่ ๔ 
    -กลุ่มส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านฉันเพล  หมู่ที่ ๒ 
    -กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 
    -กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแสรออ หมู่ที่ 8 
    -วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ 
    -วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านสามโค หมู่ที่ ๖   
 ๖.๗ แรงงาน  (การประกอบอาชีพ) 
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   ๑.อาชีพเกษตรกรรม – ท้านา   คิดเป็นร้อยละ   39.84 
   ๒. รับจ้างทั่วไป         คิดเป็นร้อยละ   25.43 
   ๓. ก้าลังศึกษา          คิดเป็นร้อยละ   23.46 
   ๔. ไม่มีอาชีพ         คิดเป็นร้อยละ    5.97 
   ๕. พนักงาน – รับราชการ        คิดเป็นร้อยละ    1.70 
   ๖. ค้าขาย         คิดเป็นร้อยละ    1.57 
   ๗. พนักงานบริษัท        คิดเป็นร้อยละ    0.90 
   ๘. อาชีพอ่ืนๆ         คิดเป็นร้อยละ    0.62 
   ๙.  ธุรกิจส่วนตัว        คิดเป็นร้อยละ    0.32  
   ๑๐. เกษตร- ท้าไร่        คิดเป็นร้อยละ    0.11 
   ๑๑. พนักงาน – รัฐวิสาหกิจ     คิดเป็นร้อยละ    0.02 
   ๑๒. เกษตร – ท้าสวน        คิดเป็นร้อยละ    0.02 
   ๑๓. เกษตร – ประมง        คิดเป็นร้อยละ    0.02    
( ข้อมูลสรุปจาก : การส้ารวจข้อมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐานตามประเภทอาชีพ ปี ๒๕๖๑  จากจ้านวนประชากรที่อาศัย
อยู่จริง จ้านวน ๔,641  คน) 
  
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     ๗.1 การนับถือศาสนา 
        - ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 
  ๗.2 ประเพณีและงานประจ้าปี(ท้องถิ่น) 
        ๗.2.1  ประเพณีแซนโฎนตา 
     ๗.2.2  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
     ๗.2.3  ประเพณีเรือมตรดในเทศกาลสงกรานต์ 
     ๗.2.4  ประเพณีวันสงกรานต์ 
     ๗.2.5  งานประจ้าปี(บวงสรวง)ปราสาททอง 
     ๗.2.6  งานประเพณีนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือนกันตรึม 
     ๗.2.7  ประเพณีเรือมมะโม๊ด 
        ๗.2.8  ประเพณีการละเล่นดนตรีพ้ืนบ้านและการร้อง
กันตรึมเรือมอันเร   การเล่นสะบ้า  ร้าวงชาวบ้านย้อนยุค 
   ๗.๒.๙ ประเพณจีัดงานลอยกระทง 
  ๗.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
     ๗.3.1  การปลูกข้าวหอมมะลิ 
     ๗.3.2  การใช้ภาษาไทยเขมร ภาษส่วย 
     ๗.3.3  การทอผ้าไหมลายโบราณ เช่น ทอผ้าโฮลต้าปั๊วะ ดอกพิกุล อันลูนเซียม  ลายประจ้า
ต้าบลปราสาททอง และอ่ืนๆ 
     ๗.๓.๔  พิธีกรรมทางศาสนาและพราห์ม เช่น การข้ึนบ้านใหม่/การแต่งงาน/งานบวช/งานศพ/
งานมงคลต่างๆ โกนจุก 
     ๗.๓.๕  หัตถกรรมพืน้บ้าน เช่น การท้าสุ่ม,ไซ   แห  ไม้กวาด กระเชอ  ฯลฯ 
     ๗.๓.๖  หมอพ้ืนบ้าน ยาสมุนไพรต่างๆ หมอโบล  หมอเป่ารักษา หมอนวดแผนโบราณ  
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หมอกระดูก หมดทรง สะเดาะเคราะห์ หมอผี ฯลฯ 
     ๗.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
      ๗.4.1  ผ้าไหมลายประยุกต์ /ลายพ้ืนบ้าน/ลายโบราณ      
      ๗.4.2  ข้าวหอมมะลิ 
      ๗.๔.๓  ตระกร้าจักสานจากไม้ไผ่ 
 
      ๗.4.๕  ขนมพ้ืนบ้าน เช่น ขนมมุ /ขนมกันเตรือม/อังซอม/ขนมตาราง/ซอมกะบอง/ขนม
ฝักบัวขนมส้ม  
 
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
      - ป่าชุมชน  1 แห่ง  (ป่าหนองเยีย) 
      - คุณของภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
   ปัจจุบันป่าไม้ถูกท้าลายจากการสร้างบ้านเรือน จึงต้องมีการปลูกป่าทดแทน,แหล่งน้้าเพ่ือ
การบริโภคไม่มีเนื่องจากมีสารเคมีตกค้างในดินจากท้าการเกษตรโดยการใช้สารเคมีในดิน ทรัพยากรธรรมชาติถูก
ท้าลายมากข้ึน จ้าเป็นต้องเร่งพัฒนาแก้ไขฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ โดยการการปลูกต้นไม้ ,การพัฒนาแหล่ง
น้้าเช่นการก้าจัดวัชพืชต่างๆ การลดการใช้สารเคมยี์ในดิน  
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ส่วนที่  ๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
มั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สามารถสรุปสาระส าคัญได้  
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติมั่นคง”  โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม โดยการประ เมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
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๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลกพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการ
ยุคใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใน สติปัญญา 

และสังคม 
๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอทางสังคม 
๑) การลดความเหลื่อมล้ า  สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี 
๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง  ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง  เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
๕) บุคลากรภาครัฐมีความทันสมัย 
๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่ นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชา
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รัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและกา รขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560- 2564) 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ 
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พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี  
๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของ
เด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ าการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน การได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

(๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมกิจกรรม
ทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย  

(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ  สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ  ก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้  
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม  

การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและ
สร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร 
ความแตกต่างของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยี
ของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหา
ความ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน 
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
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๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจ

โลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโต
ได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ 
ผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน 
มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น 
เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ 
ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาค 
การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนโดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิต
และการให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าใน
อนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน  

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ 
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม 
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย 
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ดังนั้น การพัฒนาใน 
ระยะตอ่ไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมี
ความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้
มิได้กระท าความผิด 
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  

ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบ
ขนส่งทางรางและทางน้ า เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถ
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือ
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ  
๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา 

เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความ
ได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการ
สะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ 
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ 
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา 
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว 
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ 
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุก
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กลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิด
เสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ 
กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดย 
ก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึง
มุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ 
1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้ านต่างๆ ทั้ ง เศรษฐกิจ สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั 
  แผนพัฒนาภาควันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ.2561-2565)  เป้าหมาย พัฒนาอีสานสู่มิติ
ใหม่ เป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น ้าโขง  
วิสัยทัศน์  “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน สังคม
เป็นสุข” 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
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วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน สังคมเป็นสุข” 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Stategies Position) 
พันธกิจ  (Mission)  

๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
๓) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะและแปรรูปเชิงคุณภาพ 
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
๗) ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน  
๘) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

เป้าหมาย (Goal) 
๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
๒) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
๓) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
๔) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
๕) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ยุทธศาสตร์ (Stategic) 
๑) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
กลยุทธ์ (Strategy) 

  ๑.๑ พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
  ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
  ๑.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
  ๑.๔ ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
  ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๖ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
  ๑.๗ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๑.๘ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
  ๑.๙ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
  ๑.๑๐ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
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๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
กลยุทธ์ (Strategy) 
 ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ๒.๒ พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
 ๒.๓ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 ๒.๔ สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
 ๒.๕ พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
 ๒.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
 ๒.๗ ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๒.๘ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
๓) การส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงุทนและการค้าชายแดน 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 
 ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
 ๓.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
๔) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 
 ๔.๑ พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ๔.๒ ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
 ๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ๕ ปี  (พ.ศ.2561 – 256๕) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓) 
 วิสัยทัศน์ (vision)  “เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเทียววิถีชุมชน  
       ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 เป้าประสงค์รวม   (Objective) 
    1.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
  ๒.เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๓.เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา 
  ๑.จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
  ๒.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
  ๓.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
  ๔.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด 
  ๕.สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ ๘๐ ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
  ๖.ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 
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ประเด็นการพฒันา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
  วัตถุประสงค์ 
    ๑.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
    ๒.เพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
    ๓.เพ่ือเพ่ิมช่องท่องการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
    ๑.จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น 
    ๒.จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
    ๓.จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. การเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์  
๒. การยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
๓. การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดน 
  วัตถุประสงค์ 
    ๑.เพ่ือสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
    ๒.เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
    ๑.จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมข้ึนต่อปี 
    ๒.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของการค้าชายแดนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า – ส่งออก 
๒. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับนุนการจัดการด่าน

พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล 
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
   วัตถุประสงค์ 
    ๑.เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
    ๒.เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 
   ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
    ๑.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
    ๒.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 
   แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ 
๒. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ได้มาตรฐาน 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
   ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
๒. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย 
๓. จ านวนชุมชน/หน่วยงานที่ใช้พลังงานทางเลือก 

   แนวทางการพัฒนา 
๑. การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
๒. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
๓. การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
   ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ ๘๐ ปีขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
๒. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนต าบลต้นแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 
๔. จ านวนคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่มีงานท าได้รับการฝึกอบรม

อาชีพทุกคน 
๕. สัดส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมดลดลง 

  แนวทางการพัฒนา 
๑. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
๒. การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
๓. การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔. การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๖  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. เพ่ือให้หมู่บ้าน/ ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน 
๓. ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง 
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  แนวทางการพัฒนา 
๑. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 

และห่างไกลยาเสพติด 
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร   
 แนวทางการพัฒนา 

๑. การเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์  
๒. การยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
๓. การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน   
  แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า – ส่งออก 
๒. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับนุนการจัดการด่าน

พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล 
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน    
   แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ 
๒. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ได้มาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา 
    ๑.การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
    ๒.การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
    ๓.การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน    
  แนวทางการพัฒนา 

๑. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
๒. การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
๓. การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔. การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ ๖  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย  
  แนวทางการพัฒนา 

๑. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 

และห่างไกลยาเสพติด 
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
   2.1 วิสัยทัศน์ vision 
       “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย  ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” 

      เป้าประสงค์รวม “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

   2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
     ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
     ๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว      
      ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
     ๖.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนา
หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 

 
๒.๓ เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชีว้ัด 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.
2565 

รวม 
5 ปี 

 
1.การคมนาคม มี
มาตรฐาน 
สะดวกสบายและ 
มีความปลอดภัย 

๑.จ านวนเส้นทาง
คมนาคมและทาง
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น 

      ๑.๑พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง 
และบ ารุงถนน ทางเท้า ทาง
ระบายน้ า สะพาน 
๑.๒สนับสนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ใน
ด้านการขยายเขตการไฟฟ้า
ครัวเรือน และไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องทางสาธารณะในต าบล 
๑.๓การก่อสร้างประบบ
ประปาหมู่บา้นเพื่อให้ทกุ
ครัวเรือนมีน้ าประปาใช้  
 

 -ถนนคอนกรีต  
(ตร.ม.) 

2,๖๐๐ 2,๖๐๐ ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ 2,600 13,000 

 -ถนนดิน 
(เส้นทาง) 

๓  
เส้นทาง 

๓ 
เส้นทาง 

๓ 
เส้นทาง 

๓ 
เส้นทาง 

3 
เส้นทาง 

๑5 
เส้นทาง 

 -ถนนดินลงหินคลุก
(เส้นทาง) 

 ๕  
เส้นทาง 

๕ 
เส้นทาง 

๕ 
เส้นทาง 

๕ 
เส้นทาง 

5 
เส้นทาง 

๒5 
เส้นทาง 

 -ทางระบายน้ า  
(สายทาง) 
 

๓  
สายทาง 

๓  
สายทาง 

๓ 
สายทาง 

๓ 
สายทาง 

3 
สายทาง 

๑5 
สายทาง 

๒.ระบบไฟฟ้า
สาธารณะครอบคลมุ
และทั่วถึง 

๒.จ านวนตดิตั้ง
ไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึน  

๓๐ 
จุด 

๓๐ 
จุด 

๓๐ 
จุด 

๓๐ 
จุด 

30  
จุด 

150 
จุด 

๓.มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

๓.ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีมีน้ าประปาใช้ 

๙๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 100% ๑๐๐% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
การท่องเทีย่ว 

 
๒.๓เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์

 
๒.๔ตัวช้ีวัด 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.

2565 
รวม 5 

ปี 
1 . ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 

จ านวนกิจกรรมโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาเพิ่มขึ้น
(โครงการ) 

๒๐ 
 
 

๒๐ ๒๐ ๒๐ 20 100 ๑.การส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนา
การศึกษาทุก
ระดับ 
๒.การส่งเสริมกีฬา 
นันทนาการและ
การพัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 
๓.การสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
และอนุรักษ์ภมูิ
ปัญหาท้องถิ่น 
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

2.ยกระดับมาตรฐานการ
กีฬา 

จ านวนกิจกรรมโครงการ
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬา 
(โครงการ) 

๒ ๒ ๒ ๒ 2 10 

3.สืบประสานประเพณี
ท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

จ านวนกิจกรรมโครงการ
สืบสานประเพณีท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น 
(กิจกรรม) 

๔ ๔ ๔ ๔ 4 20 

 
 

-  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน ้า  
และเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชีว้ัด 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.

2565 
รวม 5 

ปี 
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
การเกษตรให้แก่
เกษตรกร และ
ส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

การส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรและการ
พัฒนาแหล่งน ้าท่ี
เพ่ิมขึ น 

      ๑.การพัฒนาและ
เพิ่มขีด
ความสามารถดา้น
การเกษตรให้แก่
กลุ่มเกษตรกร 
๒.การส่งเสริมการ
พัฒนาเกษตร
อินทรีย์ ตาม
แนวทางเกษตร
พอเพียง 
๓.สง่เสรมิ
สนับสนุนกิจกรรม
โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.การพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อให้
เกษตรกรมีแหล่ง
น้ าเพียงพอเพื่อ
การเกษตร 

การส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
(คน) 

๑๐๐ ๑๐๐ 100 100 100 500  

กิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

๑๓๐   ๑๓๐   ๑๓๐   ๑๓๐ 130 650 

จ านวน การก่อสร้าง 
การขุดลอก การ
ขยาย แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรการ
พัฒนาระบบส่งน้ าไป
พื้นที่ท าการเกษตร 
(แห่ง) 

๑ ๑ ๑ ๑ 1 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๒.๓เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชีว้ัด 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.

2565 
รวม 
 5 ปี  

๑.อนุรักษ์พลังงาน 
อนุรักษ์แหล่งน้ า ป่า
ไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 
๒.ส่งเสริมให้ชุมชน
เ ข้ ม แ ข็ ง มี ก า ร
จัดการขยะต้นทาง 

 

จ านวนพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น ( ไร่ ) 
 

๒ ๒ ๒ ๒ 2 10 ๑.ส่งเสรมิกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ในพ้ืนท่ีสาธารณะ
และดูแลป่าชุมชน และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่ง
น้ าในพ้ืนท่ี 

จ านวนครัวเรือนท่ี
ร่วมกิจกรรมการ
ประหยดัพลังงาน
(ครัวเรือน) 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 5๐๐ ๒.ส่งเสรมิการใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อสร้างความ
มั่นทางพลังงาน 

จ านวนหมู่บ้านที่มี
การเข้าร่วม
โครงการการ
จัดการขยะชุมชน
ต้นทางเพิ่มขึ้น
(หมู่บ้าน) 
ปัจจุบันมี ๑ 
หมู่บ้าน 
 

๓ ๓ ๓ ๓ 3 ๑5 ๓.ส่งเสรมิให้ความรู้การ
บริหารจดัการขยะ และ
การจัดการขยะชุมชนต้น
ทาง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

 
๒.๓เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชีว้ัด 

๒.๕ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.

2565 
รวม 5 

ปี 
๑.สังคมได้รับการดแูล
อย่างทั่วถึง มีอาชีพ มี
รายได้  และอยู่ เย็น
เป็นสุข 

ร้อยละจ านวน
ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลและได้รับการ
เบี้ยยังชีพ  

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๑.ส่งเสรมิให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ
การพัฒนาและดูแล
อย่างทั่วถึงจากรัฐ 
2.ส่งเสรมิให้ทุก
ครัวเรือนมีอาชีพ มี
รายได้เพิ่มขึ้น 
๓.พัฒนาศักภาพ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน  

 จ านวนผู้พิการได้รบั
การดูแลและไดร้ับ
การเบี้ยความพิการ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ที่
ขึ้นทะเบียนได้รับ
เบี้ยยังชีพ  

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 ร้อยละจ านวน
หมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาส่งเสรมิกลุม่
อาชีพเพิ่มข้ึน  

ร้อยละ
100 

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

 ร้อยละจ านวน
ครัวเรือนยากไร้(ตก
เกณฑ์)จปฐ.ไดร้ับ
การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๔)ส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงานให้แก่สังคม 
๕)ส่งเสริมการ
ป้องกันและควบคุม
โรคในพื้นที่เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ด ี
๖)สนับสนุน
ช่วยเหลือองค์กร
ด้านสาธารณสุข 

 จ านวนเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
เพิ่มขึ้น (ราย) 

1๐๐ 
ราย 

 

๑๐๐ 
ราย 

1๐๐ 
ราย 

1๐๐ 
ราย 

100 
ราย 

5๐๐ 
ราย 

๒.ชุมชนปลอดโรค ร้อยละจ านวน
หมู่บ้านที่ร่วม
กิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคต่างๆ  

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : .ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร 
พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 
๒.๓เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

 
๒.๔ตัวชีว้ัด 

๒.๕ค่าเป้าหมาย  
๒.๖ กลยุทธ์  พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.

2565 
รวม 5 

ปี  
๑.ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
๒.พัฒนาบุคลากร 
ผู้น าชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง 
๓. พัฒนาองค์กรสู่
การบริการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละครัวเรือนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 100% ๑๐๐% ๑)ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ผู้น าชุมชน ให้เกิด
ความเข้มแข็ง โดย
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ร้อยละของจ านวน
คด ี
ผู้เสพยาด้านยา
เสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบลปราสาททอง
ลดลง 
 

๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% 10% ๑0% ๒)ส่งเสริมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ร้อยละความพึง
พอใจต่อการ
พัฒนาองค์กร และ
การให้บริการทุก
ด้าน(โครงการ) 

๘๐% ๘๓% ๘๕% ๘๗% 90% ๙๐% ๓) พัฒนาองค์การให้
เกิดความทันสมัย ต่อ
การพัฒนาการ
บริการทุกด้าน 
แก่ประชาชนตาม
หลักธรรม 
ภิบาล การพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีเหมาะสม 
 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท้องถิ่น 
และผูส้่วน
เกี่ยวข้องได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ 
 

100% 100% 100% ๑๐๐% 100% ๑๐๐% 

 
    
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 

 

 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒)  สืบสานประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชน 
     ดังค าขวัญ “ปราสาททองค่าล ้า วัฒนธรรมสืบสาน ผ้าไหมงามตระการ แว่วหวาน

เพลงกันตรึม” 
๓)  การพัฒนาด้านการเกษตร และการพัฒนาแหล่งน้ า ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  องค์กรมีความโปร่งใส ยึดหลักการมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมภิบาล และการบริการกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  1๐)แผนงานงบกลาง 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสวน่ต้าบลปราสาททอง    

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



40 

 

 

 

 

 

3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่
อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยัง
ขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย 
และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  
การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  
แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้ง
โดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและ
อุปสรรค ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 
การวิเคราะห์สภาพการภายใน 

ด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง อนาคต 
การบริหาร -บุคลากรแผนงานการศึกษาไม่

เพียงพอ  
-งบประมาณพัฒนาจ ากัด -
ภารกิจเพิ่มมากขึ้น  
-การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทุก 
4 ปี ท าให้นโยบายขาดความ
ต่อเนื่อง 
-ข้อทักท้วงหน่วยงาน สตง.ใน
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร กิ จ ก ร ร ม
โครงการท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาตามนโยบาย 
 
 

ผู้ บ ริ ห ารมี น โยบายที่ ดี
ตอบสนองความต้องการ 
การปฏิบัติ งานเน้นการ
ท างานเชิงบูรณาการ ไม่มี
ความขัดแย้งในองค์กร  

ป รั บ รู ป แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ส อดคล้ อ งกั บจ า น วน
บุคลากรและงบประมาณ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การบริการให้มีความทันสมัย
เพิ่มขึ้น 

ระเบียบ/กฎหมาย -ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงบ่อย  
 –ระเบียบกฎหมายขาดความ
ชัดเจนในการด าเนินการ 
-ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมี
จ านวนมาก 
 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ยึ ด ถื อ
ระเบียบ/กฎหมาย 

การจัดท ารูปแบบคู่มือการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น 

บุคลากร  จ านวนบุคลากรไม่สอดคล้อง
กับจ านวนปริมาณงาน   

บุคลากรปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพที่ม ี 
บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในหน้าท่ี 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง  
การสร้างแรงจูงใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

งบประมาณ งบประมาณจัดเก็บไม่เพียงพอ 
ยั ง ต้ อ งพึ่ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก เ งิ น
อุดหนุนจากรัฐบาล 
 
 

มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้
งบประมาณอย่างรอบคอบ
จัดล าดับโครงการตาม
ความส าคัญ   

พัฒนาวางแผนรูปแบบการ
จัดเก็บรายได้  เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ -เครื่องมือด้านสาธารณภัย ฯ  
ไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาแพง 
 

มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ใ ช้
เครื่องมือร่วมกันกับพื้นที่
ข้างเคียง 

บูรณาเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
พื้นที ่

ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศมีมากเกินไป 
ไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบในการท างาน  

มีการน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติ งาน
เพิ่มขึ้น เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการติดตามผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หนว่ยงานต่างๆ 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ความเหมาะสมกับงานและ
ลดความซ้ าซ้อนของงาน 
และพัฒนาข้อมูลให้มีความ
เชื่อมโยงกัน 
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ด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง อนาคต 
การประสานงานกับภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

บางเรื่องขาดการประสานงาน
ในการบริการในพ้ืนท่ี 

มีการประสานงานกันได้
สะดวกมากขึ้น ผ่านระบบ
โทรคมนาคม และระบบ
เครือข่ายต่างๆ  

    การปฏิบัติงานรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นประชาชนได้ประโยชน์
มากขึ้น  ประชาชนมีช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

สถานที่ /ลักษณะที่ต้ัง -บริเวณคับแคบ  ที่ตั้งสะดวกสบาย 
 

    ปรับปรุ งขยายอาคาร
สถานที่ ให้มีความเหมาะสม
มากขึ้น 
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การวิเคราะห์สภาพภายนอก  
ด้าน อุปสรรค โอกาส อนาคต 

นโยบายรัฐบาล ความไม่พร้อมของพื้นที่ใน
การด าเนินการตามนโยบาย  
นโยบายไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที ่

ประชาชน ในพื้ นที่ ไ ด้ รั บ
ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก น โ ย บ า ย
รัฐบาล 
 

เ ปิ ด โ อ ก า ส รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
เกี่ยวกับนโยบายรัฐ และการ
ตอบสนองต ร งต่ อค ว า ม
ต้องการมากข้ึน 

เศรษฐกิจ -ภาษีสังคมในชุมชนมีจ านวน
มาก  
–ขาดการพึ่งตนเอง  
–ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
- รายจ่ายสูงกว่ารายรบั  
-ประชาชนขาดอาชีพหลังฤดู
เก็บเกี่ยว ต้องออกไปใช้
แรงงานต่างถ่ิน 

-มีก ารรวมกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชน พัฒนาอาชีพใหม่ๆ
และประชาชนตื่นตัวในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- พื้นที่เหมาะแก่การเกษตร
และส่งเสริมการเชิงเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และการเกษตร 
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
ประชาชนมีพออยู่ พอกิน 
แ ล ะ รู้ จั ก ก า ร พึ่ ง ต น เ อ ง
เพิ่มขึ้น 
-พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
แปรรูปและสร้างเครือข่าย 
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 

สังคม -ภัยการล่อลวงจากอินเตอร์
มากขึ้น 
-การน าเข้ายาเสพตดิเข้ามา
ในพื้นที่ 
-คนในชุมชนชอบดื่มเหล้าสูบ
บุหรี่  
-ความรุนแรงของเยาวชน 
คุณธรรมจริยธรรมของ
เยาวชนลดลง 
- ขาดการดูแลเอาใจใส่กัน 
-สังคมผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 
-ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
 

-โลกอินเตอร์ท า ให้สั งคม
กว้างขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่ไม่
จ ากัด  
-สังคมมีการอยู่ร่วมกันแบบ
ระบบเครือญาติ 
-การท างานร่วมกันเชิงบูรณา
การร่วมกับผู้น าชุมชน ท าให้
เกิดความใกล้ชิดและเข้าถึง
ปัญหาสังคมได้ง่าย 
 

ท้องถิ่นควรให้ความส าคัญ
กับปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น 
การจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาผู้ สู ง อ ายุ  ผู้ พิ ก า ร 
ผู้ ด้ อย โอกาส การพัฒนา
คุณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร รม ขอ ง
เยาวชนเพิ่มขึ้น  การเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดเป็นต้น  

การถ่ายโอน ภารกิจถ่ายโอนไม่ชัดเจน 
ภารกิจมคีวามซ้ าซ้อนกับ
หลายหน่วยงาน 

-ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ใน
การจัดการบริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

 ก า ร ล ด ค ว า ม ซ้ อ น ข อ ง
ภ า ร กิ จ กั บ ห น่ ว ย ง า น
ส่วนกลาง 

การเมือง  การเลือกผู้แทนในพ้ืนท่ียัง
เน้นระบบเครือญาติมากกว่า
ความสามารถ 

-มีการคานอ านาจตรวจสอบ 
ท า ใ ห้ ทุ ก ฝ่ า ย มี ค ว า ม
ระมัดระวังและด าเนินการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 

ความไม่แน่นอนของนโยบาย 
การบริ หารจึ งขาดความ
ต่อเนื่อง 
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ด้าน อุปสรรค โอกาส อนาคต 

เทคโนโลย ี -การใช้เทคโนโลยี ไปในทาง
ที่ผิด  
– การรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่
ถูกต้อง 

-ประชาชนได้ รั บรู้ ข้ อมู ล
ข่ าวสาร  รวดเร็ ว  เข้ าถึ ง
ข้อมูลได้ง่าย 
-ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทาง
การตลาดของสินค้าชุมชนได้
ง่ายขึ้น  

ปัญหาทางสังคมอาจตามมา
มากมาย 
การ ใ ช้ เทคโนโลยี เ ข้ าม า
ให้บริ การประชาชนเพื่ อ
ความสะดวกมากขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาติ - ปัญหาการจดัการขยะใน
ชุมชนมีน้อย 
-  การปลูกป่ามีน้อย  
- แหล่งน้ าตื่นเขิน 
- ดินเสื่อมโทรม 
- การพัฒนาพ้ืนท่ีป่าให้คงอยู่ 

-นโยบายเกษตรอินทรีย์ 
-น โ ย บ า ย ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
-การนโยบายการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า 
ป่า  ให้คงอยู่ และสมบูรณ์
ตลอดไป และจัดกิจกรรม
การจัดการขยะต้นทาง 

สภาพทางกายภาพ -การขยายตัวของหมู่บ้าน 
แบบกระจัดกระจาย  
และประชากรมีแนวโน้ม
สูงขึ้น 

การขยายตัวท าให้เกิดการ
พัฒนาอาชีพ และมีความ
เจริญเพิ่มขึ้น 

ท้องถิ่นต้องเตรียมพร้อมใน
การจั ดบริ การสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 

ผู้มี ส่ วนไ ด้ เสี ย/ชุมชน /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประชาชนให้ความร่วมมือ
น้อย ผู้มสี่วนได้เสยีไม่อยู่ใน
พื้นที่  

ประชาชนมีโอกาสเข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
ท้องถิ่น  มีการบู รณาการ
ท างานระหว่างหน่วยงาน
เพิ่มขึ้น 

ท้องถิ่นต้องมีการบูรณาและ
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากขึ้น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
ความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
กลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด 
ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
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การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 250  

วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ    

วรรคสอง ก าหนดว่า การจัดท าบริหารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจโดยเฉพาะของอปท.  แต่ละรูปแบบ หรือให้อปท. แต่ละรูปแบบ หรือให้อปท.เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของอปท. ตามวรรคสี่และกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรที่เก่ียวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่ อปท.ด้วย 

วรรคสาม ก าหนดว่า ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจ
ของอปท. ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือการมอบหมายให้เอกชน หรือ หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ อปท.จะด าเนินการเอง อปท.จะร่วม
หรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได้ 
 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิ ตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ 
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หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 
ปัญหาการจัดการขยะ  
สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี 
เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จ านวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพ่ิมข้ึนทุกปีไม่ต่ ากว่าปีละ 10 ล้านตัน    
ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งแยกตามประเภทได้ทั้งหมด 4 ประเภท โดยมีสัดส่วนดังนี้ (ปี 2559)  
ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ  64 จากขยะทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากอาหารเหลือทิ้ง 
ขยะรีไซเคิล เป็นที่ขยะสามารถน ามาหลอมใช้ใหม่ได้หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้องและท าความสะอาดก่อน
ทิ้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของขยะทั้งหมด 
ขยะทั่วไป เป็นย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน ต้องน าไปก าจัด ได้แก่ซองขนม 
กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด 
ขยะอันตราย เป็น ขยะที่ต้องน าไปก าจัดหรือบ าบัดด้วยวิธีเฉพาะ เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่า
แมลง กระป๋องสี ขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 
จากแหล่งก าเนิดขยะสู่การจัดการ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีความพยายามในการรีไซเคิล
และก าจัดขยะอย่างถูกต้องมากข้ึน แต่แนวโน้มปริมาณขยะในแต่ละปีเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ปริมาณขยะ
กว่าครึ่งยังถูกก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี  ที่มา : รายการสถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย ปี 2559 กรม
ควบคุมมลพิษ   ในปี 2558 รัฐบาลไทยได้ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,777 แห่ง2 พบว่ามีเพียง 328 แห่งหรือไม่ถึง 5% ของสถานที่ก าจัดทั้งหมดเท่านั้นที่
สามารถน าขยะไปใช้ประโยชน์และก าจัดได้อย่างถูกต้อง  ปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องจากสถานที่เหล่านี้
คิดเป็นร้อยละ 26.34 ของปริมาณขยะเกิดใหม่รวมกับขยะตกค้างทั้งหมด และขยะที่เหลือกว่า 73.26% นั้น
ถูกก าจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เกิดสภาพเทกอง เผากลางแจ้ง เผาในเตาที่ไม่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ และ
ฝังหลบแบบเทกองควบคุม หรือไม่ถูกจัดการเลย อุปสรรค์ของการก าจัดขยะให้ถูกวิธี เชน่ งบประมาณในการ
ท าสถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องมีค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย ทั้งในแง่ของการ
มาตรฐานการก าจัด และการขออนุญาตให้ถูกต้อง การหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม การเตรียมพ้ืนที่ การดูแลผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากขยะและคนในชุมชนใกล้เคียง 3 จุดคุ้มทุนของการลงทุนระบบเนื่องจาก เตาเผาขยะ มีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง หากแต่บางที่เปิดไปสักพักต้องปิด เพราะไม่มีจ านวนขยะ “ดี” เพียงพอเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงาน
หรือไฟฟ้า เป็นต้น 
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สรุปปัญหาและประเด็นท้าทายในการพัฒนา  มีดังนี้ 
๑. ปัญหาการขาดแคลนน้ าทั่วทั้งภูมิภาค ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก 
๒. ปัญหาจ านวนคนจนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้ 
๓. ปัญหาโภชนาการของแม่และเด็กส่งผลให้ไอคิวต่ าในเด็ก 
๔. ปัญหาความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ 
๕. ปัญหาเศรษฐกิจ มีอัตราการขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ จึงมีแนวโน้มเกิดความเหลื่อมล้ าทาง

รายได้ ระหว่างภาคและประเทศมากข้ึน 
๖. ปัญหาการผลิตหลักด้านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพ่ึงพาธรรมชาติ ท าให้มีผลิตภาพต่ าและมีการใช้

สารเคมีสูง 
๗. ปัญหาการแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพ่ิมต่ า ประกอบกับการลงทุนใหม่ๆ มีน้อย จึงมีแหล่งสร้าง

งานน้อย 
๘. ปัญหาการค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ใน

พ้ืนที่ 
๙. ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกล ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 
 



50 

 

 

 

 

 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง ( พ.ศ.๒๕61-256๕ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ  ๒๐  ปี 

 

(๑) 
ความมั่นคง 

(๒) 
การสร้างขีด

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

(๓) 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 

(๔)การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทาง

สังคม 

 
(๕) การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
(๖)การปรับสมดุลพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล ้าในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 
สุรินทร ์

ย.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์อย่างครบ
วงจร 

ย.๒ การส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพการค้า 
การลงทุน การบริการ
และเชื่อมโยงเศรษฐกจิ

ชายแดน 

ย.๓ การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี

ชุมชน 

ย.๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

การพัฒนาและส่งเสรมิ
เกษตรอินทรีย์อย่าง

ครบวงจร 

การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการค้า การลงทุน 
การบริการและเชื่อมโยง

เศรษฐกิจชายแดน 

การพัฒนาและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยววิถีชมุชน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบ

สาธารณูปโภค 

การส่งเสรมิและพฒันา
การศกึษา การกีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ และการ

ท่องเที่ยว 

การอนรุักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การพัฒนาด้านการเกษตรแหล่ง
น้ าและเศรษฐกจิพอเพียง 

การพัฒนาทางสังคมและการ
ส่งเสริมด้านสาธารณสขุ 

 

การเสริมสร้างความปลอดภัย พัฒนา
คน พัฒนาองคก์ร พฒันาหมู่บ้าน 
โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปร

รูป  
(10 กลยุทธ์) 

การพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและ

ผลิตภัณฑ์ไหม 
(๘ กุลยุทธ์) 

การส่งเสริมพัฒนาการค้า
การลงทุน และการค้า

ชายแดน 
( ๒ กลยุทธ์) 

ย.๕ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

( ๓ กลยุทธ์ ) 

ย.๖ การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัย 

เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
(มี ๖ ยุทธ) 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

และระบบสาธารณูปโภค 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การอนรุักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การส่งเสรมิและพฒันา

การศกึษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการ

ท่องเที่ยว 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน

การเกษตร แหล่งน้ าและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนลดความเลื่อม
ล ้าทางสงัคม มีการสัญจร
สะดวกสะบาย มีไฟฟ้า มี
น ้าประปาทุกครัวเรือน 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาทั งในและนอก
ระบบ 

 
  

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทางสังคมและ 

การส่งเสรมิด้านสาธารณสขุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การเสริมสร้างความปลอดภัย 

พัฒนาคน พฒันาองค์กร พัฒนา
หมู่บ้าน โดยการมีสว่นร่วมทุกภาค

ส่วน 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ยกระดับมาตรฐานการ

กีฬา 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่

เกษตรกร และส่งเสรมิ
ให้เกษตรกรใช้แนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
อนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์
แหล่งน ้า อนุรักษ์ป่าไม้ 
เพิ่มพื นที่สีเขียว และ

ส่งเสริมใหชุ้มชนเข้มแข็ง
มีการจัดการขยะต้นทาง 

 
 

 

เปา้ประสงค์ที่ ๑ 
สังคมได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง มีอาชีพ มีรายได้ 

และอยู่เย็นเป็นสุข 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
เสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และการ
พัฒนาทุกด้านโดยการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วน 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
สืบสานประเพณี

ท้องถิ่น และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาก่อสร้างปรับปรุง 
และบ ารุงถนน ทางเท้า ทาง

ระบายน้ า สะพาน 

สนับสนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสรุินทร์ ใน

การด้านการขยายเขตไฟฟ้า
ครัวเรือน ไฟฟ้าการเกษตร 
ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ

ภายในต าบล 

การก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อให้ทุกครัวเรือนมี

น้ าประปาใช้ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
-งานไฟฟ้าถนน 

   -งานบ าบัดน้ าเสีย 
-งานสวนสาธารณะ 

   

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

 

 
 

แผนงาน 

 

แผนงาน 

 
 

กลยทุธ์ 

 

ผลผลิต
โครงการ 

จ านวน 

โครงการ 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการศึกษาทุก

ระดับ 

การส่งเสริมกีฬา 
นันทนาการและการ

พัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 

การสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นและอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการศึกษา 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 
-งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
-งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว  
 

 

 
 

กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิต
โครงการ 

จ านวน 

โครงการ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถด้าน

การเกษตรให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร 

การส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ตาม

แนวทางเกษตรพอเพียง 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมโครงการ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อให้
เกษตรกรมีแหล่ง
น้ าเพียงพอเพ่ือ
การเกษตร 

แผนงานการเกษตร 
-งานการส่งเสริมการเกษตร 
-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าป่าไม ้

จ้านวน 
 

โครงการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  
แหล่งน ้าและเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิตโครงการ 



 

 

 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่สาธารณและดูแล
ป่าชุมชน ส่งเสริมการ
อนุรักษ์แหล่งน้ าในพ้ืนที่ 

ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและประหยัด
พลังงาน เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน  

ส่งเสริมให้ความรู้การ
บริหารจัดการขยะและ
การจัดการขยะชุมชน
ต้นทาง 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  -งานส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

จ้านวน 
โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิตโครงการ 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการ

พัฒนาและดูแลอย่างทั่วถึง
จากรัฐ 

ส่งเสริมให้ทุก
ครัวเรือนมีอาชีพ มี

รายได้ เพิ่มขึ้น 

พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน 

ส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
ที่ดีงานให้แก่สังคม 

ส่งเสริมการป้องกัน
และควบคมุโรคใน
พื้นที่เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ด ี

สนับสนุน
ช่วยเหลือองค์กร
ด้านสาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

-งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข 
-งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
 -งานงบกลาง 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคม
และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

 

 
 

กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผู้น าชุมชน ให้เกิด
ความเข้มแข็ง โดยการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 

ส่งเสริมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

พัฒนาองค์กรให้เกิดความ
ทันสมัย ต่อการพัฒนาการ
บริการทุกด้านแก่ประชาชน 

ตามหลักธรรมภิบาล  

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
  -งานบริหารทั่วไป 
   -งานบริหารงานคลัง 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-งานส่งเสรมิสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

๖.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย พัฒนาคน  พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
 

กลยุทธ์ 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

แผนงานงบกลาง 
 

-งานงบกลาง 



 

 

 
 

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy  Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง 
Strategy  Map 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มคีวามปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

ย.๑การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ
สาธารณูปโภค 

ย.๒การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา 

วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
การท่องเท่ียว 

ย.๔ การอนุรกัษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ย.๓ การพัฒนาด้าน
การเกษตร การพัฒนา
แหล่งน้ า และเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ย.๕ การพัฒนาทาง
สังคม และการส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข 

ย.๖ การเสริมสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร 
พัฒนาหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมทกุ

ภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การคมนาคมมีความ

สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ระบบไฟฟ้า ครอบคลุมและ

ทั่วถึง 
 
 เป้าประสงค์ที่ ๓ 

มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอทกุครัวเรือน 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
การยกระดับมาตรฐาน

การกีฬา 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

ให้แก่เกษตรกรและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
อนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์
แหล่งน้ า ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่

สีเขียว 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งมี

การจัดการขยะต้นทาง 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
สังคมได้รับการดูแลอยา่ง
ทั่วถึง มีอาชพี มีรายได้ 

อยู่เย็นเป็นสุข 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ชุมชนปลอดโรค 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
สืบสานประเพณีท้องถิ่น

และส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
พัฒนาบุคลากร ผู้น าชุมชนให้เกิด

ความเข้มแข็ง 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
พัฒนาองค์กรสู่การบริการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การค้า การ
ลงทุน การ
บริการ และ
เช่ือมโยง
เศรษฐกิจ
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การค้า การ
ลงทุน การ
บริการ และ
เช่ือมโยง
เศรษฐกิจ
ชายแดน 

๑.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค 

1.การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมและทาง
ระบายน้ าที่ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น 

        กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

-ถนนคอนกรีต 
(ตร.ม.) 

2600 2600 2600 2600 2600 ปีละ2600 ตร.ม. พัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุง และ

บ ารุงถนน 
ทางเท้า ทาง
ระบายน้ า 
สะพาน 

 

ถนนคสล.
13,000 

ตร.ม. 
ถนนดิน 15 

เส้นทาง 
ถนนดินลง
หินคลุก 25 

เส้นทาง 
ทางระบาย
น้ า 15 สาย

ทาง  

กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

-ถนนดิน  
(เส้นทาง) 

3 3 3 3 3 ปีละ 3 เส้นทาง 

-ถนนดินลงหินคลุก 
(เส้นทาง) 

5 5 5 5 5 ปีละ 5 เส้นทาง 

-ทางระบายน้ า
(สายทาง) 

3 3 3 3 3 ปีละ 3 สายทาง 

2ระบบไฟฟ้า
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 

จ านวนติดต้ังไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น 

30 30 30 30 30 เพิ่มขึ้นปีละ 30 จุด สนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัด
สุรินทร์ในการ
ขยายเขตไฟฟ้า

ครัวเรือน  
ไฟฟ้าเกษตร

และติดตั้งไฟฟ้า
ส่องทาง

สาธารณะ 

150 จุด กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

 



 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

   มีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

จ านวนร้อยละ
หมู่บ้านที่มีน้ าใช ้

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ด าเนินการต่อเนื่อง
ครบร้อยละ ๑๐๐ 

ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างระบบ
ประปา

หมู่บ้านเพื่อให้
ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช ้

๑๓ หมู่บ้าน กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถี
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถี
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

๒.การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
การกีฬา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และการท่องเท่ียว 

ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 

จ านวนร้อยละของ
กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
ต่อปี  

การส่งเสริม
การเรียนรู้และ

พัฒนา
การศึกษาทกุ

ระดับ 

ร้อยละ90 
ของจ านวน
โครงการ

ส่งเสริมและ
พัฒนา

การศึกษา 

กอง
การศึกษา

ฯ 

กองคลัง 
ส านักปลัด 

ยกระดับ
มาตรฐานการ
เล่นกีฬา 

จ านวนกิจกรรม
โครงการด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการเล่นกีฬา
อย่างน้อย ๒ 
กิจกรรมขึ้นไป 
 

๒ ๒ ๒ ๒ 2 กิจกรรมต่อเนื่อง
อย่างน้อยปีละ ๒ 

 ครั้ง 

การส่งเสริม
กีฬา

นันทนาการ
และการ

พัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

จ านวน 10 
ครั้ง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

กองคลัง 
ส านักปลัด 

สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

จ านวนกิจกรรม
โครงการสืบสาน
ประเพณีและ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

๔ ๔ ๔ ๔ 4 โครงการต่อเนื่องทุกปี การสืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่นและ
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยงเชิง
อนุรักษ ์

จ านวน 20 
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา

ฯ 

กองคลัง 
ส านักปลัด 



 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อยา่ง
ครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อยา่ง
ครบวงจร 

๓.การพัฒนาด้าน
การเกษตร แหล่ง
น้ า และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร
และส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาองค์
ความรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ 1๐๐ ๑๐๐ 100 ปีละ 100 คน พัฒนาและ
เพิ่มขีด

ความสามารถ
ด้าน

การเกษตร 

5๐๐ คน ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 
 

จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน 

130 130 130 130 130 ปีละ 130 ครัวเรือน การส่งเสริม
พัฒนาเกษตร
อินทรีย์ ตาม

แนวทาง
เกษตร
พอเพียง 
ส่งเสริม
กิจกรรม
โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

650
ครัวเรือน 

ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 

จ านวนโครงการ
ก่อสร้างการขุด
ลอก แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร การ
พัฒนาระบบสง
น าไปพื้นที่
การเกษตร 
 
 
 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ การพัฒนา
แหล่งน้ า
เพื่อให้

เกษตรกรมี
แหล่งน้ า

เพียงพอเพื่อ
การเกษตร 

 
 
 

4 โครงการ กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 



 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

4.การอนุรักษ์
พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พลังงาน
อนุรักษ์แหล่งน้ า 
ป่าไม้ เพิ่มขึ้นที่
สีเขียว 

จ านวนพื้นที่สีเขยีว 2 2 2 2 2 ปีละ 2 ไร ่ ส่งเสริม
กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณและ
ดูแลป่าชุมชน
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์แหล่ง
น้ าในพื้นที่ 

10 ไร ่ ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 
กองช่าง 

จ านวนครัวเรือนที่
ร่วมกิจกรรม
ประหยัดพลังงาน  

100 100 100 100 100 ปีละ 100 ครัวเรือน ส่งเสริมการใช้
พลังงาน

ทดแทนและ
การประหยัด
พลังงานเพื่อ
สร้างความ
มั่นคงทาง
พลังงาน 

400 
ครัวเรือน 

ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 
 

ส่งเสริมให้
ชุมชนเข้มแข็งมี
การจัดการขยะ
ต้นทาง 

จ านวนหมูบ่้านที่มี
การจัดการขยะ
ชุมชนต้นทาง
เพิ่มขึ้น 

300 300 300 300 300 ปีละ 300 ครัวเรือน ส่งเสริมให้
ความรู้การ

บริหารจัดการ
ขยะและการ
จัดการขยะ

ชุมชนต้นทาง 
 
 
 
 
 
 

1500 
ครัวเรือน 

ส านัก
ปลัด 

กองคลัง 
 



 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

5 การพัฒนาทาง
สังคมและการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 

1.สังคมได้รับ
การดูแลอยา่ง
ทั่วถึง มีอาชพี มี
รายได้ และอยู่
เย็น 
เป็นสุข 
 
 
 
 
 

ร้อยละจ านวน
ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลและได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา

และดูแลจาก
ภาครัฐ 

ร้อยละ 
100 

ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 
กองช่าง 

ร้อยละจ านวนผู้
พิการได้รับการ
ดูแลและได้รับเบี้ย
ความพิการ  

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ผู้พิการได้รับ
การพัฒนา

และดูแลจาก
ภาครัฐ 

ร้อยละ 
100 

ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 
 

ร้อยละจ านวน
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ
การดูแลและได้รับ
เบี้ยผู้ป่วย 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับการ
พัฒนาและ
ดูแลจาก
ภาครัฐ 

ร้อยละ 
100 

ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 

จ านวนหมูบ่้าน
ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

13 13 13 13 13 13 หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ทุก
ครัวเรือนมี

อาชีพมีรายได้  

ร้อยละ 
100 

ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 

ร้อยละครัวเรือน
ยากไร้ (ตกเกณฑ์)
จปฐ.ได้รับการ
สงเคราะห์ 
ช่วยเหลือ 

ร้อยละ 
100 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

ร้อยละ 
100 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ผู้ยากไร้ได้รับ
การพัฒนา

และการดูแล
จากภาครัฐ 

 
 
 

 
ร้อยละ 
100 

 
 
 

 
ส านัก

ปลัดอบต. 
 
 
 

 
กองคลัง 

 
 
 



 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

    
 

จ านวนเด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม เพิ่มขึ้น  

100 
ราย 

100 
ราย 

100 
ราย 

100 
ราย 

100 
ราย 

ปีละ 100 ราย ส่งเสริม
คุณธรรม

จริยธรรมที่ดี
งามให้แก่

สังคม 

500 ราย ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 
 

๒.ชุมชนปลอด
โรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหมูบ่้านที่
ร่วมกิจกรรมการ
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ 

13 
หมู่บ้าน 

13 
หมู่บ้าน 

13 
หมู่บ้าน 

13 
หมู่บ้าน 

13
หมู่บ้าน 

ปีละ 13 หมู่บ้าน ส่งเสริมการ
ป้องกันและ

ควบคุมโรคใน
พื้นที่เพื่อให้
ประชาชนมี

สุขภาพ
ร่างกายที่ด ี

-สนับสนุน
ช่วยหลือ
องค์กรด้าน
สาธารณสุข 

ร้อยละ 
100  

ของจ านวน
หมู่บ้าน 

ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 



 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วย 
งาน

รับผิดช
อบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภยั 

6.การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ปลอดภัย พัฒนา
คน พัฒนาองค์กร 
พัฒนาหมู่บ้าน โดย
การมีส่วนร่วม 

1.ชุมชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ร้อยละครัวเรือนที่
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ส่งเสริมการ
รักษาความ

สงบเรียบร้อย 
และความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ร้อยละ 
100 

ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 
 

ร้อยละของจ านวน
คดีผูเ้สพยาเสพติด
ในพื้นที่ต าบล
ปราสาททองลดลง 
 

ร้อยละ 
10  

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 10 ส่งเสริมการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ร้อยละ ๑๐ ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 

๒.พัฒนา
บุคลากร
ผู้น าชุมชน
ให้เกิดความ
เข้มแข็ง 

ร้อยละความพึง
พอใจต่อการพัฒนา
องค์กร และการ
ให้บริการทุกด้าน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 
58 

ร้อยละ 
87 

ร้อยละ 
90 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ

บุคลากร ผู้น า
ชุมชน ให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

โดยการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 

 
 
 

ร้อยละ 90 ส านัก
ปลัดอบต. 

กองคลัง 



 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วย 
งาน

รับผิดช
อบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.พัฒนา
องค์กรสู่การ
บริการตาม
หลักธรร
มาภิบาล 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท้องถิ่น
และผี้ส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ 
 
 
 

ร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาองค์การ
ให้เกิดความ
ทันสมัยต่อการ
พัฒนาการ
บริการทุกด้าน 
แก่ประชาชน 
ตามหลักธรร  
ภิบาล 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดอบต. 

 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. การพัฒนาโครงการ
สร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
 -งานไฟฟ้าถนน 

   - งานบ้าบัดน้้าเสยี 
     - งานสวนสาธารณะ 

กองช่าง ส้านักปลดัอบต. 

๒. การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
  -งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
  - งานศึกษาไม่ก้าหนด
ระดับ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฉันเพล/ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ตาปุด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- งานกีฬาและ
นันทนาการ 

- งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฉันเพล/ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ตาปุด 

๓ การพัฒนาด้าน
การเกษตร แหล่งน้้า 
และเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
- งานการส่งเสริม

การเกษตร 
- งานอนุรักษ์แหล่ง

น้้าป่าไม้  

ส้านักปลดัอบต. 
 

กองช่าง 
 

๔ การอนรุักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

บริการชุมชนและสังคม    แผนสร้างความเข้มเข็ง
ของชุมชน 

- งานส่งเสรมิ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 
 

ส้านักปลดัอบต. กองช่าง 
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ที ่   ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

๕ การพัฒนาทางสังคม 
และการส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 
 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

ส านักปลัดอบต. กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต้าบล
ปราสาททอง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- งานส่งเสรมิ
สนับสนุนความ
เข้มแข้ง 

ส านักปลัดอบต. - 

แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น 

ส านักปลัดอบต. กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต้าบล
ปราสาททอง 

การด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 
- งานงบกลาง 

ส านักปลัด กองคลัง 

๖ การเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภยั พัฒนา
คน พัฒนาองค์กร 
พัฒนาหมู่บ้าน โดย
การมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ส านักปลัดอบต. - 

- งานบริหารงาน
คลัง 

กองคลัง - 

บริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

- งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

- งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  

ส านักปลัดอบต. - 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-งานบริหารทั่วไป 
-งานส่งเสริม
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ส านักปลัดอบต. - 

รวม .๖ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๔ หน่วยงาน - 
 
 
 
 



แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 19 2,659,800      49 5,393,300        35 6,925,356        10 1,700,000           10        1,700,000          123       18,378,456      

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

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 1 98,900          1 73,000             1 17,100             0 -                      -       -                     3           189,000          

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                2 5,690,000        11 82,471,900      15 121,910,900       15        121,910,900      43         331,983,700    

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 20 2,758,700      52 11,156,300      47 89,414,356      25 123,610,900       25        123,610,900      169       350,551,156    

  2.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 12 3,141,400      10 3,322,290        24 4,734,960        4 3,366,000           4          3,366,000          54         17,930,650      

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

  2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 9 1,809,900      11 2,002,200        14 2,114,500        12 1,960,000           11        1,460,000          57         9,346,600        

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน และการทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565



แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 -                0 -                   2 1,300,000        2 1,300,000           2          1,300,000          6           3,900,000        

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ 21 4,951,300      21         5,324,490        40         8,149,460        18         6,626,000           17        6,126,000          117       31,177,250      

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง

  3.1 แผนงานการเกษตร
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 7 618,000        3 110,000           11 930,000           12 970,000              11        930,000             44         3,558,000        

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 5 4,994,228      4 6,041,600        20 57,165,300      21 57,965,300         21        57,965,300        71         184,131,728    

  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 2 120,000        0 -                   0 -                   0 -                      -       -                     2           120,000          

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

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 14 5,732,228      7           6,151,600        31         58,095,300      33         58,935,300         32        58,895,300        117       187,809,728    

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 1 50,000          5 631,750           5 750,000           6 650,000              7          730,000             24         2,811,750        

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

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ 1 50,000          5           631,750           5           750,000           6           650,000              7          730,000             24         2,811,750        



แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการ
ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

    5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 3 170,000        2 80,000             2 230,000           2 130,000              2          130,000             11         740,000          

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกินศักยภำพท้องถิ่น) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 4 530,000        5 430,000           3 180,000           6 340,000              7          490,000             25         1,970,000        

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

    5.3 แผนงานสาธารณสุข
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 7 558,200        8 346,280           12 425,280           4 346,280              4          346,280             35         2,022,320        

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

    5.4 แผนงานงบกลาง
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 5 11,197,200    5 12,424,800      4 14,044,400      4 14,164,000         4          14,364,000        22         66,194,400      

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

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ 19 12,455,400    20         13,281,080      21         14,879,680      16         14,980,280         17        15,330,280        93         70,926,720      

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนา
องค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน



แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 7 819,000        6 930,000           6 1,030,000        6 930,000              6          930,000             31         4,639,000        

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

    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 2 70,000          2 70,000             3 80,000             3           80,000                3          80,000               13         380,000          

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

    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 5 180,000        7 390,000           9 750,000           9 570,000              8          550,000             38         2,440,000        

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

      ๖.๔ แผนงานงบกลาง

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

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

   รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ 15 1,369,000     16        1,890,000       19        2,060,000       19        1,780,000          18       1,760,000         87         8,859,000       

รวมทั้งสิ้น (ย.๑ - ย.๖) 90 27,316,628   121 38,435,220     163 173,348,796   117 206,582,480      116 206,452,480     607 652,135,604      



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
เพื่อบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
ก่อสร้างในความ
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาท
ทอง

ปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณีที่
ช ารุดเสียหายใหส้ามารถใช้การได้
ตามปกติ

240,000 240,000 1,697,656 240,000 240,000 จ านวน
รายการ

ทรัพย์สินที่ช ารุด
เสียหายได้รับการ

ซ่อมแซมและ
สามารถใช้การได้

ตามปกติ

กองช่าง

2 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟา้
สาธารณะภายในต าบล

เพื่อใหร้ะบบไฟฟา้
สาธารณะให้
สามารถใช้การได้ดี
ตามปกติ

ส ารวจ ปรับปรุง แก้ไขซ่อมแซม 
ไฟฟา้สาธารณะใหส้ามารถใช้การได้
ดีตามปกติ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
รายการ

ทรัพย์ช ารุดได้รับ
การซ่อมแซมและ
สามารถใช้การได้

ตามปกติ

กองช่าง

 แบบ ผ.๐๒

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )
องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

หน้าที่ 74]



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นฉัน
เพล หมู่ที่ 1 จากที่ดินนายมาด  จารัตน์
 ถึงเมรุวดัฉันเพล  หมู่ที่ 1

เพื่อพฒันาเส้น
คมนาคมใหม้ีความ
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว
 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา 360 ตร.ม.

188,000 0 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 สายทางจากหนองน้ าตาสอน ถึงวดั
ปราสาททอง

เพื่อพฒันาเส้น
คมนาคมใหม้ีความ
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง 5 เมตร ยาว
 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 315 ตร.ม.

162,600 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
ระงอล หมู่ที่ 4 สายทางจากบา้นนาย
ประสิทธิ ์ ถึง ปา่สาธารณะ

เพื่อพฒันาเส้น
คมนาคมใหม้ีความ
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล. ระยะที่ 1 ป ี61 
(กวา้ง 5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
315  ตร.ม.)

162,600 0 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

75



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

ระยะที่ 2 ป ี62 (กวา้ง 5 เมตร ยาว 
52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 260 ตร.ม.

0 150,000 0 0 0

ระยะที่ 3 ป ี62 (จ่ายขาดเงินสะสม)
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
325 ตร.ม. (จากที่นานางเบยีน วงษ์
ศรี ถึง ที่นางค าพวง

0 187,000 0 0 0

ระยะที่ 4 ป ี63 (กวา้ง 5 เมตร ยาว 
67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 335 ตร.ม. (จาก
ที่ดินนางสาววรัญญา พอ่ค้า ถึง 
ถนนลาดยางบา้นทนงรัตน)์

0 0 181,100 0 0
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 สายทางจากบา้นนายภพิกัตร์  สมัคร
สมาน ถึง ถนนทางหลวงชนบท

เพื่อพฒันาเส้น
คมนาคมใหม้ีความ
สะดวกสบาย

ระยะที่ 1 ป ี61  ผิวจราจร กวา้ง 5 
เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 390
 ตร.ม.

201,900 0 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

 ระยะที่ 2 ป ี62 (จากบา้นนายเดชา 
 พอกพนู ถึง บา้นนายภพิกัตร์สมัคร
สมาน ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
130เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 650ตร.ม.

0 186,700 0 0 0
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

ระยะที่ 3 ป ี62 (จ่ายขาดเงินสะสม)
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
325 ตร.ม. (จากสามแยกถึงบา้น
นายภพิกัตร์ สมัครสมาน)

0 187,000 0 0 0

ระยะที่ 4 ป ี63 (กวา้ง 5 เมตร ยาว 
105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 525 ตร.ม. (จาก
บา้นนายภพิกัตร์ สมัครสมาน ถึง 
ทางหลวงชนบท)

0 0 283,500 0 0
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 ซอยบา้นนางสมจิต  นพเก้า

เพื่อพฒันาเส้น
คมนาคมใหม้ีความ
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 14 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 42 ตร.ม.

22,200 0 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
แสรออ หมู่ที่ 8  ซอยบา้นนายอุ่น  ยืน
ยาว

เพื่อพฒันาเส้น
คมนาคมใหม้ีความ
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 3 เมตร ยาว 39 
เมตร  หนา 0.15 หรือ มีพื้นที่คสล. ไม่น้อย
กว่า 117 ตร.ม.

61,400 0 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนคสล. บา้นใหม่ หมู่ที่ 9 
จากบา้นนางนวลฉว ี ระวงัชื่อ  ถึงบา้น
นางค าพร  มานุจ า

เพื่อพฒันาเส้น
คมนาคมใหม้ีความ
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4  เมตร ยาว 64 
เมตร หนา 0.12 เมตร  หรือ มีปริมาณงาน
ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร

115,600 0 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

79



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

10 ก่อสร้างถนนดิน  บา้นฉันเพล  หมู่ที่ 2 
 สายทางจากที่นานายบน  ผ่องใส ถึงที่
นานายเยียน  พอกพนู

เพื่อพฒันาเส้น
คมนาคมใหม้ีความ
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร

141,400 0 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

11 อุดหนุนส านักงานการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
จังหวดัสุรินทร์

เพื่อขยายเขตไฟฟา้ 
เพิ่มก าลังไฟฟา้ 
บ ารุง รักษา
ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟา้และอุปกรณ์ 
ไฟฟา้สาธารณะ
ต่างๆ

ด าเนินการในพื้นที่ต าบลปราสาททอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 13 หมู่บ้าน  มีระบบไฟฟา้ส่อง
สวา่งที่เพยีงพอ 
ลดอุบติัเหตุและ
ความเสียหาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

12 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ ลานศาลากลางหมู่บา้น 
หมู่ที่ 13

เพื่อใช้เปน็ลาน
เอนกประสงค์
ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด
กวา้ง 7 เมตร ยาวเฉล่ีย 17 เมตร 
หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่
น้อยกวา่ 119 ตร.ม.

57,900 0 0 0 0 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์ท า
กิจกรรมในชุมชน

กองช่าง

13 วางทอ่ระบายน้ าบา้นพะเนา  หมู่ที่ 3 ( 
จากส่ีแยกศาลา ถึงที่นา นายขันติ 
ปรากฏรัตน์)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
226 เมตร

159,800 0 0 0 0 ระยะทาง 
226 เมตร

สามารถปอ้งกัน
น้ าทว่มขังในชุมชน
ได้

กองช่าง

ระยะที่ 1 วางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 131 เมตร

66,000 0 0 0 0 ระยะทาง 
131 เมตร

ระยะที่ 2 วางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 214 เมตร

106,400 0 0 0 0 ระยะทาง 
214 เมตร

ระยะที่ 3  วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร ยาว 35
 เมตร

17,300 0 0 0 0 ระยะทาง 35 
เมตร

กองช่างวางทอ่ระบายน้ า บา้นระไซร์  หมู่ที่ 1014 เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

สามารถปอ้งกัน
น้ าทว่มขังในชุมชน
ได้
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

15 วางทอ่ระบายน้ า บา้นสามโค หมู่ที่ 6 
(ซอยกลางหมู่บา้น)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

ระยะที่ 1ปี 61วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   0.40 เมตร ยาว 300 
เมตร ระยะที่ 2 (จากบ้านนายช านาญ  
ขาวงาม ถึง บ้านนายปรีญาติ ) วางท่อ
ระบายน้ าระยะทาง 247 เมตร

141,900 138,500 0 0 0 ระยะทาง 
547 เมตร

สามารถปอ้งกัน
น้ าทว่มขังในชุมชน
ได้

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บา้นนายช านาญ มูลศาสตร์ ถึงหนอง
ปริง บา้นตาสอน หมู่ที่ 11  ต.ปราสาท
ทอง อ.เขวาสินรินทร์          จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบาย และ
ได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 ปี 62 ปริมาณงานขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม.
  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ชุด ระยะที่ 2  (สายทางข้าง
หนองน้ าบ้านตาสอน)  กว้าง 5 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 200 ตร.ม.

0 138,000 107,500 150,000 150,000 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางจากบา้นโพธิน์้อยเชื่อมวดัหนองโพธิ์
น้อย หมู่ที่ 12  ต.ปราสาททอง อ.เข
วาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบาย และ
ได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 ปี 61   ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
68.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 274 ตร.ม.  ระยะที่ 2   ปี
 62   (จากที่ดินนางดารารัตน์ ช่วงชัยชนะ ถึง
ที่ดินนายช านาญ มูลศาสตร์  ) ปริมาณงาน
ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร ยาว  61 เมตร   หนา
 0.15 เมตร  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่       244 
ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

146,100 138,000 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

กองช่าง

ระยะที่ 3 จา่ยขาดเงินสะสมปี 62 (จากที่ดิน
นางดารารัตน์  ช่วงชัยชนะ ถึง ที่ดินนาย
ช านาญ  มูลศาสตร์ ) ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 240 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

0 137,000 0 0 0
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

ระยะที่ 4 (สายทางจากที่นานายช านาญ มูล
ศาสตร์  ถึง ที่นานายเรือย  เหล่ียมดี ) ขนาด
กวา้ง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 376 ตร.ม.

0 0 205,800 0 0

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางซอยกลางหมู่บา้น    บา้นตาปดุ 
หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบายและ
ได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1  ปี 61   (จากบ้านนายเภาว์  
พันธุ์ศรี ถึง บ้านนายสงวน  พันธุ์ศรี ) 
ปริมาณงานขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม.  พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ชุด 
ระยะที่ 2 ปี 62 ปริมาณงานขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตร.ม. พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

153,000 166,000 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบาย
 ปลอดภยั

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

ระยะที่ 3 (งปม.จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62 ) 
(จากบ้านางฉวี  สมัครสมาน ถึง บ้านนาง
เทศ  จารัตน์ ) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว
 ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

0 200,600 0 0 0

ระยะที่ 4 (สายทางจากบ้านนางส าอาง  
สมฑลจิตร ถึงที่ดินนางเสมือน ยืนยาว) ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465 
ตร.ม.

0 0 251,500 0 0
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบา้นนายไพโรจน์ จารัตน์ ถึงบา้น
นางเตียงค า พอกพนู หมู่ที่ 2   ต.
ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบายและ
ได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 ปี 62 (จากบ้านนายไพโรจน์  จา
รัตน์ ถึง ส่ิแยกถนนสายฉันเพล-หนองไทร 
ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตร.ม. พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ชุด

0 187,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบาย
 ปลอดภยั

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
โพธิท์อง บา้นหนองโพธิ ์ หมู่ที่ 13

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบายและ
ได้มาตรฐาน

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

0 87,000 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบาย
 ปลอดภยั

กองช่าง

86



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
เชื่อมทศิตะวนัออกหมู่บา้น คุ้ม 4 สระ
กลาง  บา้นสามโค หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบายและ
ได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 ปี 62 (จากบ้านนายสุฑล 
บรรลือทรัพย์ ถึง ที่นานางส าเนียร  สม
เจตนา )  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
53 เมตร หนา   0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 212 ตร.ม.    ระยะที่ 2 ปี 63( 
จากบ้านนางไพรี  ซ่อมแก้ว ถึง บ้าน
นางศรัญญา  บรรลือทรัพย์ ) ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

0 119,900 119,900 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบาย
 ปลอดภยั

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

22  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บา้นนายวชิัย ยืนยาว ถึงสามแยกสาย
ทางฉันเพล - แสรออ บา้นระไซร์หมู่ที่ 
10  ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.
สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบายและ
ได้มาตรฐาน

ระยะที่ 1 (จากที่ดินนางทัด  ขาวงาม ถึง 
ที่ดินนางส ารวย ด าเนินงาม) ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 176.00ตร.ม.   ระยะที่ 2 ปี 63  
(จากที่ดินนางทัด ขาวงาม ถึง ที่ดินนาง
ส ารวย ด าเนินงาม) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
 ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

0 99,900 251,600 200,000 200,000 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบาย
 ปลอดภยั

กองช่าง

23 เสริมสร้างถนนลงหนิคลุกจากที่ดินนาง
กชรัตน์ พนูชัย ถึงที่นานางยิด จิตเดียว 
หมู่ที่ 1  ต.ปราสาททองอ.เขวาสินรินทร์
 จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาขนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ระยะที่ 1 ปี 62 ปริมาณงานลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 
0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 121 ลบ.ม.

0 99,000 100,000 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

24  เสริมสร้างถนนลงหนิคลุกจากที่นานาย
กึม  สมัครสมาน ถึงที่นานายบญุนาค  
สมัครสมาน หมู่ที่ 9 บา้นใหม่    ต.
ปราสาททอง  อ.เขวาสินรินทร์        จ.
สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาขนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ระยะที่ 1 ปี 62 (จากที่นานายประมุข 
รังสรรค์เมธากุล ถึง ที่นานายบุญนาค 
สมัครสมาน) ปริมาณงาน ลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 583 เมตร 
หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 122 ลบ.ม.

0 100,000 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบาย

กองช่าง

25 เสริมสร้างถนนลงหนิคลุก จากที่นานาย
กิติพงษ ์ นิลสุข ถึง ที่นานายอนุ จารัตน์
 หมู่ที่ 5 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินริ
นทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อใหป้ระชาขนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร
 ยาว 700  เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 147  ลบ.ม.  
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ชุด

0 120,000 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบาย

กองช่าง

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

เพื่อใหป้ระชาขนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร
 ยาว 420 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 88 ลบ.ม.

0 72,000 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบาย

กองช่าง

89



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

27 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน
สนามกีฬากลางประจ าต าบล
ปราสาททอง

เพือ่ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ช ารุด ให้สามารถ
ใช้การได้ตามปกติ

ด าเนินการจัดซ้ือหินคลุก ไม่
น้อยกว่า 161 ลูกบาศก์เมตร 
และปรับเกล่ียพืน้ที ่จ านวน 1 
แห่ง

102,700 0 0 0 0 จ านวน 1
 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

28 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่1 บ้านฉัน
เพล (จากบ้านนางเนียว  พอกพูน 
ถึงบ้านนางสุขจิตรสอน  ดอก)

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน

วางท่อระบายน้ า Dia 0.40 
เมตร ยาว  235 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

0 115,000 0 0 0 จ านวน
ระยะทาง
 235 เมตร

สามารถป้องกัน
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนได้

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

29 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่3 บ้านพะ
เนา (จากบ้านางจารุวรรณ ยืนยาว 
 ถึงสายทางฉันเพล  - เมืองที )

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน

วางท่อระบายน้ า Dia 0.40 
เมตร ยาว  235 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

0 181,000 0 0 0 จ านวน
ระยะทาง
 398 เมตร

สามารถป้องกัน
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนได้

กองช่าง

30 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่13 บ้าน
หนองโพธิ ์( สายทางข้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน)

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน

วางท่อระบายน้ า Dia 0.40 
เมตร ยาว  141 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

0 68,000 0 0 0 จ านวน
ระยะทาง
 141 เมตร

สามารถป้องกัน
น้ าท่วมขังใน
ชุมชนได้

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

31 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่10 บ้าน
ระไซร์ ( จากบ้านนางดวงใจ  นุ้ย
เปรม ถึง นางสงบ )

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 43 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่า 150.50 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

0 85,000 0 0 0 จ านวน
ระยะทาง
 43 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

32 ซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 3 บา้น
พะเนา ( จากที่ดินนายปราโมทย์ ถึง 
ประปาหมู่บา้น  )

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบาย

(จ่ายขาดเงินสะสม ) ป ี62 ลงหนิ
คลุกผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 45 ลบ.
ม.

0 37,000 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

33 วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่10 บ้านระไซร์

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน

(จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62 )วาง
ท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 246 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

0.00 101,600 0 0 0 ระยะทาง
จ านวน 

246 เมตร

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

34 วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที ่8  บ้านแสรออ (สายทาง่
จากบ้านนายประสิทธิ ์สมสุระ ถึง 
สามแยก)

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน

(จ่ายขาดเงินสะสมปี 62 ) วาง
ท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 60 เมตร

0 57,600 0 0 0 ระยะทาง
จ านวน 
60 เมตร

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

35 วางทอ่ระบายน้ าภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 6
 บา้นสามโค (สายทางจากบา้นนาง
พจิิตร  บรรลือทรัพย์ ถึง ที่ดินนางอ าไพ
 มุมทอง)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

(จ่ายขาดเงินสะสม ป ี62 ) วางทอ่
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร ยาว 110 
เมตร

0.00 51,000 0 0 0 ระยะทาง
ยาว 110 

เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 บา้นตาปดุ (สายทางจากบา้นนาย
เภาว ์ พนัธศ์รี ถึงบา้นนายสงวน  พนัธ์
ศรี )

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ผิวจราจร กวา้ง 5 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 350 ตร.ม. พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ

153,000 0 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บา้นตาปดุ 
(สายทางซอยกลางหมู่บา้น จากบา้น
นางฉว ี สมัครสมาน ถึง บา้นนางเทศ  
จารัตน์ )

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

จ่ายขาดเงินสะสม ป ี62 ผิวจราจร
กวา้ง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
350 ตร.ม.

0.00 200,600 0 0 0 ระยะทาง 
70 เมตร

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก สบาย

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 บา้นฉันเพล 
(สามแยกบา้นนางปราณี  พอ่ค้า )

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

(จ่ายขาดเงินสะสม ป ี62 )ปริมาณ
งานมีพื้นคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 61 
ตร.ม. หนา 0.15 เมตร

0.00 34,200 0 0 0 พื้นที่ 61 
ตร.ม.

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก สบาย

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 บา้นฉันเพล 
(สายทางจากบา้นนายจ านงค์  พนัธศ์รี 
ถึงบา้นนายเมา โสรเนตร)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

(จ่ายขาดเงินสะสม ป ี62) ผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร  ยาว 32 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 128 
ตร.ม.

0 72,700 0 0 0 ระยะทาง 
32 เมตร

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก สบาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

40 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 บา้นฉันเพล 
(สายทางฉันเพล - แสรออ )

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

(จ่ายขาดเงินสะสมป ี62) ผิวจราจร 
กวา้ง  5.60 เมตร  ยาว 25 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
140  ตร.ม.

0 88,600 0 0 0 ระยะทาง 
140 เมตร

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก สบาย

กองช่าง

41 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 บา้นสามโค  
(สายทางบา้นสามโค - คุ้มสระกลาง) 
แนวเขตที่ดินนายบญุเรือน  ขาวงาม

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

(จ่ายขาดเงินสะสมป ี62 ) ผิวจราจร
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
205 ตร.ม.

0 118,000 0 0 0 ระยะทาง 
41 เมตร

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก สบาย

กองช่าง

42 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที ่2 
บ้านฉันเพล ( จากทีน่า นายบน 
ผ่องใส ถึง ทีน่านายเยียน  พอกพูน)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

(จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62 ) ลง
หินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 400
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
120 ลบ.ม.

0 99,000 0 0 0 ระยะทาง
 41 เมตร

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก สบาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

43 ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 3 บา้นพะเนา 
(จากที่นานายระว ี ปรากฏรัตน์ ถึงที่นา
นายโกมล  แกมกล้า )

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

(จ่ายขาดเงินสะสมป ี62 ) ผิวจราจร
กวา้ง 5 เมตร ยาว 156 เมตร สูง
เฉล่ีย 1 เตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกวา่ 1,030 ลบ.ม.

0 45,000 0 0 0 ระยะทาง 
156 เมตร

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก สบาย

กองช่าง

44 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 9 บา้นใหม่ (จาก
ที่ดินนางจันทา  ต่ืนเต้นดี ถึง ที่ดิน
นางสาวบหุงา สุกใส)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

(จ่ายขาดเงินสะสมป ี62) ผิวจราจร
กวา้ง 5 เมตร ยาว 460 เมตร สูง
เฉล่ีย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่
น้อยกวา่ 2,760 ลบ.ม.

0 118,000 0 0 0 ระยะทาง 
460 เมตร

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก สบาย

กองช่าง

45 ซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 3 บา้น
พะเนา ( จากสะพานคสล.ล าหว้ยแจง
แมง - หนองพะเนา )

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

(จ่ายขาดเงินสะสมป ี62) ลงหนิคลุก
 ผิวจราจร กวา้ง 3 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 180 
ลบ.ม.

0 149,000 0 0 0 ระยะทาง 
600 เมตร

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับ
ความสะดวก สบาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

46 วางทอ่ระบายน้ า คันดินหนองโพธิ ์หมู่ที่
 13 บา้นหนองโพธิ์

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

(จ่ายขาดเงินสะสมป ี62) วางทอ่
ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร บริเวณคัดดินหนองโพธิ ์
ระยะทาง 16 เมตร

0.00 61,000 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

ไม่มีปญัหาน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง

47 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 2 บา้นฉันเพล 
(จากสามแยกบา้นฉันเพล - บา้นระงอล)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

(จ่ายขาดเงินสะสมป ี62) วางทอ่
ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร บริเวณสามแยกบา้นฉัน
เพล หมู่ที่ 2 - บา้นระงอล หมู่ที่ 4 
ระยะทางยาง 69  เมตร

0.00 81,500 0 0 0 ระยะทาง 
69 เมตร

ไม่มีปญัหาน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง

97



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

48 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทติย์

เพื่อแก้ไขปญัหาภยั
แล้ง และการขาด
แคลนน้ าอุปโภค
บริโภค  เพื่อผลิต
น้ าดิบใหป้ระปา
หมู่บา้น

(จ่ายขาดเงินสะสมป ี62) ติดต้ัง
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ 
เพื่อผลิตน้ าประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 5 
บา้นหนองไทร

0.00 153,000 0 0 0 จ านวน 1 
ระบบ

สามารถแก้ไข
ปญัหาภยัแล้งได้ 
และประชาชนมี
น้ าอุปโภค บริโภค
ที่เพยีงพอ

กองช่าง

49 ขยายผิวจราจร หมู่ที ่13 บ้าน
หนองโพธิ ์(สายทางบ้านหนองโพธิ์
 - บ้านโพธิน์้อย)

เพือ่ให้ผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ได้รับความ
สะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยเพิม่ขึ้น

(จ่ายขาดเงินสะสมปี 62)ขยาย
ผิวจราจร มีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 170 ลบ.ม.

0.00 21,000 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ผู้ใช้เส้นทาง
จราจร ได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และมีความ
ปลอดภัยเพิม่ขึ้น

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 บา้นฉันเพล (
 สายทางบา้นนายส าเร็จ  พอกพนู ถึง 
ที่นานางกิบ  จารัตน)์

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกวา้ง 4  
เมตร ยาว 30  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 120 ตร.ม.

0.00 0 66,500 200,000 200,000 ระยะทาง 
30 เมตร

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

51 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 บา้นฉันเพล (
 จากที่ดินนางจ าเนียร จารัตน์ ถึง ฝาย
น้ าล้น)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 336 ตร.ม.

0.00 0 183,700 200,000 200,000 ระยะทาง 
84 เมตร

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 บา้นฉันเพล (
 สายทางจากสามแยกบา้นนางวภิาวดี 
ยืนยว ถึง บา้นนางมณฑา  จารัตน์)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกวา้ง 
2.50 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 147.50
 ตร.ม.

0 0 77,200 0 0 ระยะทาง 
59 เมตร

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บา้นตาปดุ 
(สายทางจากบา้นนางส าอาง สมานจิตร
 ถึงที่ดิน นางเสมือน ยืนยาว )

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 465 ตร.ม.
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

0 0 251,500 0 0 ระยะทาง 
93 เมตร

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

54 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่8 บ้านแส
รออ (สายทางบ้านนายภิพักตร์  
สมัครสมาน ถึง ทางหลวงชนบท)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 525
ตร.ม. พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ

0 0 283,500 0 0 ระยะทาง
 105 เมตร

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 บา้นตาสอน
 (สายทางข้างหนองน้ าบา้นตาสอน)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 40เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 200 ตร.ม. 
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

0 0 107,500   0 0 ระยะทาง 
40 เมตร

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 บา้นหนอง
โพธิ ์(สายทางจากที่นานายช านาญ  มูล
ศาสตร์ ถึง ที่นานายเรือย เหล่ียมดี )

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 376ตร.ม.  
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

0 0 205,800 0 0 ระยะทาง 
94.ตร.ม.

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

57 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 13 บา้นหนอง
โพธิ ์( บริเวณส่ีแยกสระน้ าหนองโพธิ ์)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคสล.เทพื้นคอนกรีต
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 281 ตร.ม. พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ

0 0 160,100 0 0 พื้นที่ 281 
ตร.ม.

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

58 ซ่อมแซมถนนโดยลงหนิคลุก  หมู่ที่ 2 
บา้นฉันเพล ( สายทางที่นานางสมจิต  
ถึง ที่นานางจ านงค์  วชัรารัตน)์

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก ผิวจราจร
กวา้ง 3 เมตร ยาว 420 หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย
กวา่ 126 ลบ.ม. พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ

0 0 104,000 0 0 จ านวน 1 
สายทาง

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

59 ซ่อมแซมถนนโดยลงหนิคลุก หมู่ที่ 9 
บา้นใหม่ (สายทาง จากที่นานายเนตร  
สมัครสมาน ริมคลอง ถึงที่ นานางทวศีรี
  ทองหล่อ)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ซ่อมแซมถนนโดยลงหนิคลุก ผิว
จราจร กวา้ง 3 เมตร ยาว 640 เมตร
 หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 192 ลบ.ม. พร้อม
ปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

0 0 158,600 0 0 จ านวน 1 
สายทาง

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

60 ซ่อมแซมถนนโดยลงหนิคลุก หมู่ที่ 9 
บา้นใหม่ (สายทาง จากที่นานางสมศักด์ิ
  ยืนยาว ถึง ที่นานายส าเภา  มูลศาสตร์
 )

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ซ่อมแซมถนนโดยลงหนิคลุก ผิว
จราจร กวา้ง 3 เมตร ยาว 550 เมตร
 หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 165 ลบ.ม. พร้อม
ปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

0 0 136,300 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

61 เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 บา้นระงอล 
(ทศิตะวนัตกโรงเรียนบา้นบญุโลก จาก
สามแยก ถึง คลองส่งน้ าบา้นบญุโลก)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

เสริมสร้างถนนดิน ผิวจราจร กวา้ง 4
 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 0.50 เมตร
 หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 
478.80 ลบ.ม.

0 0 44,800 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

62 เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 บา้นสามโค 
(สายทางจากที่นานางมณี  วรรักษ ์ถึง 
ถนน คสล. หน้าวดัสามโค )

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

เสริมสร้างถนนดิน ผิวจราจร กวา้ง 6
 เมตร ยาว 300  เมตร สูง 1.00 
เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 
2,100 ลบ.ม.

0 0 81,800 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

63 เสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 บา้นสามโค 
(สายทางจากที่ดินนายสาธติ  บรูณ์เจริญ
  ถึงที่นานางมณี  วรรักษ์)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

เสริมสร้างถนนดิน ผิวจราจร กวา้ง 4
 เมตร ยาว 500  เมตร สูง 1.00 
เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 
2,250 ลบ.ม. พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ

0 0 122,600 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง

64 ขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8       บา้นแส
รออ (สายทางจากบา้นแสรออ - ส่ี
แยกศิริสุขฟาร์ม บา้นตาสอน)

เพื่อใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกสบาย

ขยายผิวจราจร ข้างละ 1.50 เมตร 
ยาว 650 เมตร สูง 0.50  เมตร

0 80,500 0 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง

ผู้ใช้เส้นทางการ
สัญจรมีความ
สะดวกสบาย

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

65 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 1 บา้นฉันเพล  (
 หน้าสนามกีฬากลางประจ าต าบล
ปราสาททอง )

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

ระยะที่ 1 ป ี62  (จ่ายขาดเงินสะสม
 ป ี62)  วางทอ่ระบายน้ า Dia 0.40 
เมตร ยาว 57 เมตร งปม.59,000 
บาท ระยะที่ 2 ป ี62 วางทอ่ระบาย
น้ าคสล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ขนาดdai
 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 30 ทอ่น
 และบอ่พกัส าเร็จรูป พร้อมฝาปดิ 
จ านวน 2 ชุด  ยาว 37 เมตร งปม.
54,500 บาท

0 113,500 0 0 0 ระยะทาง
จ านวน 94 
เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง

66 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 2 บา้นฉันเพล ( 
จากบา้นนางจ านงค์  วชัรารัตน์ ถึง 
สามแยกทางหลวง สร.3020)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

วางทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร และ ทอ่ขนาด 0.60 เมตร  
ระยะทาง 120 เมตร

0 0 66,200 0 0 ระยะทาง 
120 เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง

104



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

67 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 3 บา้นพะเนา 
(จากบา้นนายด ารงค์  จารัตน์ ถึง สาม
แยกบา้นนายค าแหง  ปรากฎรัตน์ )

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตชนิดผ่าคร่ึง
 Dai 0.60 เมตรx 1.00 เมตร  และ
ทอ่ระบาย Dai 0.40x 1.00 เมตร มี
ระยะทาง 501 เมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์

0 0 347,800 0 0 ระยะทาง 
501 เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง

68 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 5 บา้นหนองไทร
 (จากที่ดินนางสุภาพร  พอกพนู ถึง 
ที่ดินนางมณี  จารัตน์ )

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ าชนิดผ่าคร่ึง Dai  
0.40  x 1.00 เมตร และทอ่ระบาย
น้ า dai 0.30x 1.00 เมตร มี
ระยะทาง 350 เมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์

0 0 157,100 0 0 ระยะทาง 
350 เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

69 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 8 บา้นแสรออ 
(จากบา้นนางลีม  เจริญผล  ถึง บา้น
นางผ่องใส  เหล่ียมดี )

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ าชนิดผ่าคร่ึง Dai 
40x 1.00 เมตร ทอ่ระบายน้ า Dai 
0.30 x 1.00 เมตรและ บอ่พกั
ส าเร็จรูปพร้อมฝาปดิ จ านวน 1 จุด 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
ระยะทาง 215 เมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ

0 0 100,500 0 0 ระยะทาง 
215 เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง

70 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 11 บา้นตาสอน 
(จากที่ดินางเสาวลีย์  พนัธศ์รี ถึง ที่ดิน
นางสวนิ  พอ่ค้า)

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ าชนิดผ่าคร่ึง dai 
0.40x 1.00 เมตร และทอ่ระบายน้ า
 dai 0.30 x 1.00  เมตร  ระยะทาง
 124 เมตร

0 0 53,600 0 0 ระยะทาง 
124 เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

71 วางทอ่ระบายน้ า พร้อมขยายผิวจราจร
 หมู่ที่ 11 บา้นตาสอน ( สายทางจากส่ี
แยกศิริสุขฟาร์ม ถึง สามแยกที่ดินนาง
เสาวลีย์  พนัธศ์รี )

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังในชุมชน

วางทอ่ระบายน้ าพร้อมขยายผิว
จราจร ขนาดdai 0.40 x 1.00 เมตร
 และบอ่พกั คสล.ส าเร็จรูปพร้อมฝา
ปดิ 20 จุด  ระยะทาง 221 เมตร 
ขยายผิวจราจร 2 ข้าง ยาว 205 
เมตร สูงเฉล่ีย 0.90 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 310 ลบ.ม. 
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

0 0 253,200 0 0 ระยะทาง 
221 เมตร

ลดปญัหาน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น

กองช่าง

72 จ้างออกแบบ ควบคุมงาน เพื่อจ้างเอกชน นิติ
บคุคล หรือ
บคุคลภายนอก เพื่อ
ใหบ้ริการ

ตามรูปแบบรายการที่อบต.ปราสาท
ทอง ก าหนดตามตามความเหมาะสม

0 0 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ

การด าการ
ออกแบบ ควบคุม
งานก่อสร้าง
ถูกต้องตาม
ระเบยีบฯ

กองช่าง

107



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

73 วางทอ่ระบายน้ าบา้นฉันเพล    หมู่ที่  1
  (ข้างสนามกีฬาประจ าต าบลด้านทศิ
ตะวนัตก)

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม
ขังเส้นทางสัญจร

ด าเนินการวางทอ่ระบายน้ าชนิดผ่า
คร่ึง Dai 0.40 x 1.00 เมตร ทอ่
ระบายน้ า Dai 0.40 x 1.00 ม. และ
บอ่พกัส าเร็จรูป พร้อมฝาปดิ จ านวน
 3 ชุด

0 0 54,500 0 0 ระยะทาง 
78 เมตร

สามารถแก้ไข
ปญัหาน้ าทว่มขัง
เส้นทางสัญ่จรได้

กองช่าง

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทาง (บา้น
หนองไทร - บา้นสวาย)  บา้นหนองไทร
 หมู่ที่ 5

เพื่อการพฒันา
เส้นทางคมนาคม
ระหวา่งหมู่บา้นให้
มีความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 34 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 170 ตารางเมตร

0 97,900 0 0 0 ระยะทาง 
34 เมตร

เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวกสบาย
 และมีความ
ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กองช่าง

108



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

75 ซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก (สายทางบา้น
พะเนา - บา้นอาโพน)   บา้นพะเนา 
หมู่ที่ 3

เพื่อการพฒันา
เส้นทางคมนาคม
ระหวา่งหมู่บา้นให้
มีความสะดวกสบาย

ซ่อมแซมลงหนิคลุก ผิวจราจรกวา้ง 
3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย
กวา่ 330ลบ.ม.

0 271,000 0 0 0 ระยะทาง 
1,100 เมตร

เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวกสบาย
 เพิ่มขึ้น

กองช่าง

76 ซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก สายทางข้าง
สนามกีฬา (ทศิเหนือ) บา้นฉันเพล หมู่ที่
 1

เพื่อการพฒันา
เส้นทางคมนาคม
ใหม้ีความ
สะดวกสบาย

ซ่อมแซมลงหนิคลุก ผิวจราจรกวา้ง 
3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย
กวา่ 180 ลบ.ม.

0 147,800 0 0 0 ระยะทาง 
600 เมตร

เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวกสบาย
 เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

77 ซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก สายทาง
ประปาหมู่บา้น  บา้นแสรออ หมู่ที่ 8

เพื่อการพฒันา
เส้นทางคมนาคม
ใหม้ีความ
สะดวกสบาย

ซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก ผิวจราจร
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 350 หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 88 ลบ.ม.

0 72,000 0 0 0 ระยะทาง 
350 เมตร

เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวกสบาย
 เพิ่มขึ้น

กองช่าง

 รวม 77 โครงการ 2,659,800 5,884,100 6,925,356 1,700,000 1,700,000
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ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)
1 ขยายเขตระบบจ่ายน้้า บา้นสามโค 

หมู่ที่ 6
เพื่อพฒันาน้้าอุปโภคบริโภคให้
เพยีงพอทกุครัวเรือน

(จ่ายขาดเงินสะสมป ี62)ขยายเขต
ระบบจ่ายน้้าประปาภายใน
หมู่บา้น โดยวางทอ่พวีซีี ขนาด 2 
นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 848 เมตร

0 73,000 0 0 0 ระยะทาง 
848 เมตร

ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบริโภคที่
เพยีงพอทกุ
ครัวเรือน

กองช่าง

2 ขยายเขตระบบจ่ายน้้า บา้นฉันเพล 
หมู่ที่ 2

เพื่อพฒันาน้้าอุปโภคบริโภคให้
เพยีงพอทกุครัวเรือน

ขยายเขตระบบจ่ายน้้า ภายใน
หมู่บา้น โดยวางทอ่พวีซีี  ขนาด 2
 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 216 เมตร

0 0 17,100 0 0 ระยะทาง 
216 เมตร

ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบริโภคที่
เพยีงพอทกุ
ครัวเรือน

กองช่าง

3 ขยายเขตระบบทอ่จ่ายน้้าประปาผิว
ดิน บา้นตาปดุ หมู่ที่ 7

เพื่อพฒันาน้้าอุปโภค บริโภคให้
เพยีงพอทกุครัวเรือน

วางทอ่พวีซีีขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 
704 เมตร

98,900 0 0 0 0 ระยะทาง 
704 เมตร

ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบริโภคที่
เพยีงพอทกุ
ครัวเรือน

กองช่าง

 รวม  3  โครงการ 98,900 73,000 17,100 0 0

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

              1.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและผ่านที่มา
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก

 แบบ ผ.๐๒

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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แบบ ผ.๐๒ 

เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ
1 การจัดการเรียนการสอน 

(รายหวั) ส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กแล็กบา้นตาปดุ

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน 
อัตราคนละ 1,700 บาท 
ต่อปี

47,600 0 0 0 0 ร้อยละ 100
 ของ

จ านวน
นักเรียน

เด็กนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธภิาพ

กอง
การศึกษาฯ

2 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นฉันเพล

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานตามหลักโภชนาการและ
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

เด็กนักเรียนสังกัดศพด.
บา้นฉันเพล อัตราคนละ 
20 บาท จ านวน 245 วนั

166,600 0 0 0 0 ร้อยละ 100
 ของ

จ านวน
นักเรียน

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารตามหลัก

โภชนาการและมี
พฒันาการสมวยั ร่างกาย

กอง
การศึกษาฯ

3 การพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก

เพื่อพฒันาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ใหม้ีคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที่มี
สิทธภิาพ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พฒันาครูผู้ดูแลเด็กใน
อัตราคนละ 2,000 บาท

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 100
 ของ

จ านวนครู

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
มีคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

28 คน 

34 คน 
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 จัดหาเคร่ืองเล่น
เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
เล็ก

เพื่อพฒันาการศึกษาใหม้ี
คุณภาพตามแผนพฒันา
การศึกษา

จัดซ้ือเคร่ืองเล่น
พฒันาการเด็ก ส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

50,000 200,000 0 0 0 ศพด. 2 แหง่ เด็กนักเรียนได้เสริมสร้าง
พฒันาการเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการอาหารกลางวนั    
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่เด็กอนุบาล และนักเรียน
 ป.1 -ป.6 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ต าบล
ปราสาททอง

โรงเรียนสังกัดสพฐ.
จ านวน 5 แหง่ สนับสนุน
อัตราละ 20 บาทต่อคน 

จ านวน 200 วนั

2,496,000 2,464,000 2,208,000 2,500,000 2,500,000 รร. 5 แหง่ เด็กนักเรียนสังกัด
โรงเรียนสพฐ.ในพื้นที่
ได้รับประทานอาหาร
กลางวนัครบถ้วนตาม

นโยบายรัฐบาล

กอง
การศึกษา

7 โครงการสร้างสัมพนัธ ์ความ
อบอุ่นในครอบครัวส าหรับเด็ก
เล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตา
ปดุ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นฉันเพล

 เพื่อสร้างความสัมพนัธ ์ความ
อบอุ่นในครอบครัว  สถาบนั
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

 จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ ์ความอบอุ่น
ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นตาปดุ และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศพด. 2 แหง่ สร้างความพนัธด่ี์ดีใหแ้ก่
สถาบนัครอบครัว มีความ
เข้มแข็ง อบอุ่น ท าใหเ้ด็ก
มีความพร้อมในการ
พฒันาทกุด้าน

กอง
การศึกษาฯ

624 คน 616 คน 552 คน 
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
(พฒันาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่)
 ประจ าป ี2561 ใหแ้ก่ รร.
บา้นแสรออ  (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ)

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง

มีการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านการ
พฒันาอาชีพเกษตรกรรม 

ใหแ้ก่เด็กนักเรียน

50,000 0 0 0 0  จ านวน 1แหง่ เด็กนักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและ

น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่

ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

9 อุดหนุนโครงการฝึกทกัษะ
เพื่อพฒันาอาชีพสู่การ
ด ารงชีวติอย่างพอเพยีง 
ประจ าป ี2561ใหแ้ก่โรงเรียน
บา้นสามโค  (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ)

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง

มีการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านการ
พฒันาอาชีพเกษตรกรรม 

ใหแ้ก่เด็กนักเรียน

30,000 0 0 0 0 จ านวน 1 แหง่ เด็กนักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและ

น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่

ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

10 อุดหนุนโครงการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่
สถานศึกษา ประจ าป ี2561 
ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นฉันเพล 
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง

มีการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านการ
พฒันาอาชีพเกษตรกรรม 

ใหแ้ก่เด็กนักเรียน

30,000 0 0 0 0 จ านวน 1แหง่ เด็กนักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและ

น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่

ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 อุดหนุนโครงการฝึกทกัษะ
ชีวติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง ประจ าป ี
2561 ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นบญุ
โลก  (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง

มีการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านการ
พฒันาอาชีพเกษตรกรรม 

ใหแ้ก่เด็กนักเรียน

30,000 0 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

เด็กนักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและ

น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่

ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ

12 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงหา่งไกลยาเสพติด 
ประจ าป ี2561ใหแ้ก่ โรงเรียน
บา้นพะเนา (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ)

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง

มีการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านการ
พฒันาอาชีพเกษตรกรรม 

ใหแ้ก่เด็กนักเรียน

30,000 0 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

เด็กนักเรียนมีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและ

น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่

ครัวเรือน

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
(พฒันาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่)
 ประจ าป ี2562 ใหแ้ก่ รร.
บา้นแสรออ  (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ)

เพื่อฝึกทกัษะอาชีพการเล้ียงโค
ใหแ้ก่เกษตรกรรุ่นใหม่

รร.บา้นแสรออ ได้จัด
กิจกรรมการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ เกี่ยวกับทกัษะ
การเล้ียงโคเนื้อใหแ้ก่ 
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

0 50,000 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

นักเรียนมีความสามารถมี
ทกัษะด้านการเล้ียงโค
เนื้อและพฒันาทกัษะ
อาชีพสู่ครัวเรือนได้

กอง
การศึกษาฯ

14 อุดหนุนโครงการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ สู่เกษตรกรน้อย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ประจ าป ี2562 ใหแ้ก่
 โรงเรียนบา้นสามโค

1)เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ความ
เข้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง โดยมีการลงมือปฏบิติั
จริง 2) เพื่อฝึกทกัษะชีวติการ
เปน็เกษตรกรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงฯ

รร.บา้นสามโค ได้จัด
กิจกรรมโครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้สู่
เกษตรกรน้อยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

0 30,000 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง และมี
ทกัษะในการประกอบ
อาชีพบนพื้นฐานความ
พอเพยีง

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 อุดหนุนโครงการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
เล้ียงปลาในบอ่ดินเพื่ออาหาร
กลางวนันักเรียน ประจ าป ี
2562 ใหแ้ก่ รร.บา้นฉันเพล

เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้และมี
ทกัษะพื้นฐานในการเล้ียงปลา
ในบอ่ดิน และส่งเสริมให้
นักเรียนท างานเปน็หมู่คณะ 
เรียนรู้ทกัษะชีวติในการด ารงชีพ

รร.บา้นฉันเพล ได้จัด
กิจกรรมโครงการน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงเล้ียงปลาในบอ่
ดินเพื่ออาหารกลางวนั
นักเรียน

0 30,000 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

นักเรียนมีความรู้และ
สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ นักเรียนมีความ
ขยัน อดทนและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
สามารถน าผลผลิตมาใช้
ประกอบอาหารกลางวนัได้

กอง
การศึกษาฯ

16 อุดหนุนโครงการฝึกทกัษะ
อาชีพใหน้ักเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ประจ าป ี2562 ใหแ้ก่ รร.บา้น
บญุโลก

เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้เร่ือง
การเล้ียงปลา และมีความรู้
เร่ืองการปลูกผักสวนครัวและ
เล้ียงสุกร  น าความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีพ ในวถิีชีวติประจ าวนั

รร.บา้นบญุโลก ได้จัด
กิจกรรมฝึกทกัษะอาชีพ
ใหน้ักเรียนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

0 30,000 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

นักเรียนมีความรู้เร่ืองการ
เล้ียงปลา และมีความรู้
เร่ืองการปลูกผักสวนครัว
และเล้ียงสุกร  น าความรู้
ที่ได้รับจากการเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพ
 ในวถิีชีวติประจ าวนั

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 อุดหนุนโครงการพฒันาทกัษะ
อาชีพ (การท าผลิตภณัฑ์ท า
ความสะอาดร่างกายและ
ส่ิงของเคร่ืองใช้) ประจ าป ี
2562  ใหแ้ก่ รร.บา้นพะเนา

เพื่อใหน้ักเรียนได้ลงมือปฏบิติั
ผลผลติน้ ายาท าความสะอาด
ร่างกาย และสารท าความ
สะอาดส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ  
นักเรียนและชุมชนสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของ
เคร่ืองอุปโภคบริโภคใน
ชีวติประจ าวนั ส่งเสริมและ
พฒันาฝึกทกัษะอาชีพและยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง

รร.บา้นพะเนา ได้จัด
โครงการพฒันาทกัษะ
อาชีพ (การท าผลิตภณัฑ์
ท าความสะอาดร่างกาย
และส่ิงของเคร่ืองใช้ใหแ้ก่
นักเรียน

0 30,000 0 0 0 จ านวน 1 แหง่ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติผลผลิต
น้ ายาท าความสะอาดร่างกาย 
และสารท าความสะอาดส่ิงของ
เคร่ืองใช้ต่างๆ  นักเรียนและ
ชุมชนสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของเคร่ือง
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน
 ส่งเสริมและพัฒนาฝึกทักษะ
อาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

กอง
การศึกษาฯ

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ
,ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นฉัน
เพล)

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อายุ 3 -5 ป ี
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นฉัน
เพล และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นตาปดุ ได้รับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ครบถ้วน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 1) 
ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) รายละ 1,700 บาท 2) 
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 
รายละ 20 บาท จ านวน 245 
วัน 3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา รายละ 
1,130 บาท

155,200 432,290 805,460 810,000 810,000 จ านวน
ศพด. 2 
แหง่ ศพด.
บา้นตาปดุ ,
 ศพด.บา้น
ฉันเพล

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทงั
สองแหง่ สามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษาเปน็ไป
ตามแผนพฒันาการศึกษา
ครบถ้วน

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นฉันเพล

เพื่อความปลอดภยัของเด็ก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

ก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นฉันเพล

0 0 200,000 0 0 จ านวน 1 
แหง่

เด็กเล็กของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นฉันเพล ได้รับ
ความปลอดภยั

กอง
การศึกษาฯ

20 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

เพื่อใหม้ีอาคารเรียนที่รองรับ
เด็กปฐมวยัในการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐานและเพยีงพอ

ก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ฉันเพล

0 0 200,000 0 0 อาคารเรียน
เพิ่มขึ้น 1 
หอ้งเรียน

เด็กนักเรียนมีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐานและเพยีงพอ

กอง
การศึกษาฯ

21 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ
อนามัยในการรับประทานอาหาร

ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

0 0 150,000 0 0 โรงอาหาร 
1 หลัง

เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
มีสถานที่รับประทาน
อาหารเปน็สัดส่วนและ
เพยีงพอ

กอง
การศึกษาฯ

22 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

เพื่อปลูกฝังเด็กเล็ก ใหน้ักเรียน
มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ มีระเบยีบ 
วนิัย และกล้าแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม

ก่อสร้างเสาธงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นฉันเพล

0 0 25,000 0 0 ศพด.บา้น
ฉันเพล มี
เสาธง 
จ านวน 1 
ต้น

เด็กเล็กมีปฐมภมูิการ
ปฏบิติัตนหน้าเสาธง

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 โครงการเจาะบอ่น้ าบาดาล
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมีน้ าใช้ที่เพยีงพอ เจาะบอ่บาดาลศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

0 0 10,000 0 0 บอ่บาดาล 
จ านวน 1 
แหง่

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีน ้า
ใช้ที่เพยีงพอ

กอง
การศึกษาฯ

24 โครงการติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดต้ังพื้น
หรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นฉันเพล

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
หอ้งเรียน  ใหม้ีอากาศถ่ายเทใช้
ส าหรับการเรียนการสอน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากศ
ส าหรับหอ้งเรียน ขนาด 
30,000 บทียีู จ านวน 3 
เคร่ือง ติดต้ังศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นฉันเพล

0 0 141,000 0 0 ศพด.บา้น
ฉันเพล มี
เคร่ืองปรับอ
ากาศ 3 
เคร่ือง

หอ้งเรียน มีอากาศ ถ่ายเท
ได้ดี มีสภาพที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอน

กอง
การศึกษาฯ

25 โครงการจัดหาโต๊ะและเก้าอี้
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน มีโต๊ะและ
เก้าอี้ใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมตามวยั ส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล
 และศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ตาปดุ

จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี้
ส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 
15 ชุด

0 0 42,000 0 0 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 แห่ง

นักเรียนมีโต๊ะและเก้าอี้ 
ส าหรับการเรียนการสอน
ที่เพยีงพอและเหมาะสม
กับวยั

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 โครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ต 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในศูนย์พฒันาเด็ก พฒันา
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ฉันเพล  /ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นตาปดุ

0 0 25,000 0 0 จ านวนเด็ก
เล็กได้รับ
ประโยชน์
จ านวน ๒ 
ศูนย์

ครู ผู้ดูแลเด็กสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กอง
การศึกษาฯ

27 โครงการจัดหาโทรทศัน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV  ส าหรับการพฒันาการ
เรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นฉันเพล

เพื่อใช้ในการจัดการ
ประสบการณ์การเรียนการสอน
ใหแ้ก่เด็กเล็กตามแผนจัด
ประสบการณ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นฉันเพล

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
 TV) แบบ Smart TV ขนาด
จอ  ๕๕ นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฉันเพล

0 0 27,500 0 0 ศพด.บา้น
ฉันเพล 
จ านวน 1 
เคร่ือง

เด็กนักเรียนได้รับการ
พฒันาสติปญัญาอารมณ์ 
สังคม

กอง
การศึกษาฯ

28 โครงการก่อสร้างหลังคาที่ดัน
แดนกันฝนสนามเด็กเล็ก ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

เพื่อกันแดดกันฝนใหก้ับเคร่ือง
เล่นสนามเด็กเล่นเพื่อยืดอายุ
การใช้งานใหย้าวนานเปน็
ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน เสริมสร้างพฒันาการ
เด็กปฐมวยั

ก่อสร้างหลังคาที่กันแดด
กันฝน เคร่ืองเล่น สนาม
เด็กเล่น

0 0 50,000 0 0 ศพด.บา้น
ฉันเพล 
จ านวน 1 
หลัง

เด็กเล็ก ศพด.บา้นฉันเพล
ได้รับประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
เสริมสร้างพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 โครงการจัดซ้ือชุดหนูน้อยคน
เก่ง

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมีชุดใส่ในวนัหนู
น้อยคนเก่ง  เพื่อเสริมสร้าง
พฒันาการและเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาล าดับชั้นที่
สูงขึ้นไป

จัดซ้ือชุดหนูน้อยคนเก่ง
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 จ านวน 2 แหง่

0 0 15,000 0 0 จ านวน 30 
ชุด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีชุดใส่
ในวนัหนูน้อยคนเก่ง

กอง
การศึกษาฯ

30 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นตาปดุ

เพื่อใหบ้ริเวณโดยรอบศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มีความสะอาด
เรียบร้อย ร่มรืน ในการจัดการ
เรียนการสอน

จัดสวน ตกแต่งพื้นที่
ปรับปรุง บริเวณรอบๆ 
อาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นตาปดุ

0 0 80,000 0 0 ศพด.บา้น
ตาปดุ 1 
แหง่

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีภมูิ
ทศัน์ที่เหมาะสมสวยงาม 
เด็กเล็ก ได้รับการพฒันา
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ

กอง
การศึกษาฯ

31 โครงการก่อสร้างต่อเติมหอ้ง
เก็บของเล่นศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นตาปดุ

เพื่อใหบ้ริเวณพื้นที่ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มีความสะอาด
เรียบร้อย เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน

ก่อสร้างต่อเติมอาหารหอ้ง
เก็บของเล่น ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นตาปดุ

0 0 150,000 0 0 หอ้งเก็บ
ของจ านวน
 1 หอ้ง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีพื้นที่
เหมาะสมสวยงาม เปน็
ระเบยีบ เด็กเล็กได้รับ
การพฒันาการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ

กอง
การศึกษาฯ

32 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นตาปดุ

เพื่อความปลอดภยัของเด็ก 
ของศุนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตา
ปดุ

ก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเล็กบา้นตา
ปดุ

0 0 200,000 0 0 เด็กเล็ก
ได้รับความ
ปลอดภยั

เด็กเล็กของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้ตาปดุได้รับ
ความปลอดภยั

กอง
การศึกษาฯ
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  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

33 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นตาปดุ

เพื่อใหอ้าคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กได้มาตรฐานในการจัดการ
เรียนการสอน

ปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นตาปดุ ได้ 
มาตรฐานในการจัดการ
เรียนการสอน

0 0 200,000 0 0 อาคารศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็กบา้นตา
ปดุ 1 แหง่

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
อาคารมาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอน

กอง
การศึกษาฯ

34 อุดหนุนโครงการการเล้ียงไก่
ไข่ตามแนวพระราชด าริหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ประจ าป ี2563 ใหแ้ก่ รร.บา้น
แสรออ (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ)

เพื่อส่งเสริมทกัษะอาชีพ และ
การด าเนินการตามแนว
พระราชด าริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง

นักเรียนรร.บา้นแสรออ 
มีประสบการณ์การฝึก

ทกัษะอาชีพเกี่ยวกับการ
เล้ียงไก่ไข่

0 0 30,000 0 0 จ านวน 1 
แหง่

นักเรียน มีทกัษะอาชีพ
เกี่ยวกับการเล้ียงไก่ไข่ 
และสามารถด ารงชีวติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงได้

กอง
การศึกษาฯ

35 อุดหนุนโครงการอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น ศิลปนิ
น้อย "กันตรึมสามโค"  
ประจ าป ี2563 ใหแ้ก่ รร.บา้น
สามโค (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ)

เพื่อใหน้ักเรียนตระหนักและ
เหน็ความส าคัญของการ
อนุรักษด์นตรีพื้นบา้นสามโค 
"กันตรึมสามโค"  นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ 
และหา่งไกลยาเสพติด

นักเรียนรร.บา้นสามโค มี
ทกัษะในการแสดง
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
กันตรึมสามโค

0 0 30,000 0 0 จ านวน 1 
แหง่

นักเรียนรร.บา้นสามโค 
ตระหนักและเหน็
ความส าคัญของดนตรี
พื้นบา้นและ มีทกัษะใน
การแสดงศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น กันตรึมสามโค

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

36 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง หา่งไกลยาเสพติด 
ประจ าป ี2563 ใหแ้ก่ รร.บา้น
พะเนา (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ)

เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางวชิาการ
ควบคู่กับการประกอบอาชีพ  
มีการพฒันาการเรียนรู้สู่อาชีพ
และโรงเรียนมีผลิตภณัฑ์ของ
โรงเรียนที่มีคุณภาพ เปน็ที่
ยอมรับของชุมชน

นักโรงเรียนรร.บา้นพะเนา
 มีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรม และสามารถ
รู้จักพึ่งพาตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

0 0 30,000 0 0 จ านวน 1 
แหง่

นักโรงเรียนรร.บา้นพะเนา
 มีทกัษะอาชีพ
เกษตรกรรม และสามารถ
รู้จักพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ได้

กอง
การศึกษาฯ

37 อุดหนุนโครงการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่
สถานศึกษา  ประจ าป ี2563 
ใหแ้ก่ รร.บา้นฉันเพล (เงิน
อุดหนุนส่วนราชการ)

เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและการใช้ทกัษะชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง/นักเรียนท างานอย่าง
เปน็ขั้นตอนมีการวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ

นักเรียน รร.บา้นฉันเพล 
ได้มีทกัษะชีวติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

0 0 30,000 0 0 จ านวน 1 
แหง่

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและการใช้ทกัษะ
ชีวติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

38 อุดหนุนโครงการฝึกทกัษะ
ชีวติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง ประจ าป ี
2563 ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นบญุ
โลก  (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

เพื่อใหผู้้เรียน เรียนรู้โดยการลง
มือปฏบิติัจริง ผู้ เรียนมีทกัษะ
ในการด ารงชีวติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

นักเรียน รร.บา้นบญุโลก 
ได้ฝึกทกัษะชีวติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

0 0 30,000 0 0 จ านวน 1 
แหง่

นักเรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เข้าใจหลักการและ
วิธีการต่างๆ นักเรียนมีความ
รักความสามัคคีในหมู่คณะ 
สามารถท างานร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข  มีทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กอง
การศึกษาฯ

39 หนูน้อยคนเก่ง เพื่อสร้างขวญัก าลังใจและสร้าง
แรงจูงใจการพฒันาการศึกษา
แก่เด็กและผู้ปกครองและมอบ
วฒิุบตัรใหแ้ก่เด็กนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวยั

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒ แหง่ 0 0 0 0 0 จ านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียน/ผู้ปกครองมี
ขวญัก าลังใจและมี
แรงจูงใจด้านการศึกษา
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บา้น
ตาปดุ,บา้น
ฉันเพล)

ประเภทโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

40 เยี่ยมบา้นเด็ก เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดีงาม
 ร่วมมือและการแลกเปล่ียน
ข้อมูลในการดูแลและส่งเสริม
พฒันาการใหแ้ก่เด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒ แหง่ 0 0 0 0 0 จ านวนเด็ก
นักเรียน

ผู้ปกครองและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมีความสัมพนัธท์ี่ดี
รวมทั้งการดูแลแก้ปญัหา
และส่งเสริมพฒันาการ
เด็กเล็กแต่ละคนใหม้ี
ประสิทธภิาพ

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บา้น
ตาปดุ,บา้น
ฉันเพล)

41 หอ้งเรียนสดใสเด็กไทยเบกิบาน เพื่อจัดหอ้งเรียนใหส้ะอาด 
สดใสสดชื่น เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก

จัดหอ้งเรียนใหเ้ปน็ระบบ
ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 2 แหง่

0 0 0 0 0 จ านวน 
ศพด. 2 แหง่

หอ้งเรียนทกุหอ้งมีความ
สะอาดสดใส สดชื่อน
เหมาะกับการเรียนรู้ของ
เด็กมากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บา้น
ตาปดุ,บา้น
ฉันเพล)

42 จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก รวมทั้งแลกเปล่ียนข้อมูล
ข้อคิดเหน็ต่างๆ

จัดประชุมอย่างน้อยปลีะ 
1 คร้ัง

0 0 0 0 0 จ านวนคร้ัง ผู้ปกครองใหค้วามร่วมมือ
และมีความเข้าใจการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บา้น
ตาปดุ,บา้น
ฉันเพล)
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

43 วนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อปลูกสร้างจิตส านึกที่ดีใหก้ับ
เด็ก เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ด็กกล้า
แสดงออก เพื่อสร้างพฒันาการ
ทกุด้าน

เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นฉันเพล และ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ตาปดุ

0 0 0 0 0 จ านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้ปกครอง กล้าคิด
 กล้าแสดงออก เด็กเกิด
ความรักใคร่สามัคคีกัน 
และมีน้ าใจซ่ึงกันและกัน

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บา้น
ตาปดุ,บา้น
ฉันเพล)

44 ส่งเสริมใหเ้ด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวา่งศูนย์พฒันาเด็กเล็กกับ
ชุมชนรวมทั้งส้ินเพื่อใหเ้ด็กเล็ก
ได้ฝึกทกัษะและความกล้าใน
การแสดงออก

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนตามความเหมาะสม

0 0 0 0 0 เด็กนักเรียน
 ศพด. 2 
แหง่

เกิดความร่วมมือ และ
ความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่งศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กกับชุมชนมากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บา้น
ตาปดุ,บา้น
ฉันเพล)

45 เสริมทกัษะภาษและความรู้
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อสร้างทกัษะทางภาษาและ
ความรู้ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนใหแ้ก่เด็กตามวยั

จัดกิจกรรมการสอน
ทกัษะด้านภาษาใหแ้ก่เด็ก
เล็ก และแทรกเนื้อหา
วฒันธรรมอาเซียนใหเ้ด็ก

0 0 0 0 0 เด็กนักเรียน
 ศพด. 2 
แหง่

เด็กได้รับความรู้ทาง
ภาษาและวฒันธรรม
อาเซียนเหมาะสมตามวยั

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บา้น
ตาปดุ,บา้น
ฉันเพล)
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

46 เล่านิทานสร้างจินตนาการ เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางด้าน
อารมณ์และสังคมใหแ้ก่เด็กเล็ก

ใหผู้้ปกครองยืมหนังสือ
นิทานไปเล่าใหเ้ด็กฟงัที่
บา้น

0 0 0 0 0 เด็กนักเรียน
 ศพด. 2 
แหง่

เด็กมีพฒันาการด้าน
อารมณ์และสังคมที่ดีตาม
วยั

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บา้น
ตาปดุ,บา้น
ฉันเพล)

47 ส่งเสริมหนูน้อยฟนัดี เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กมี
สุขภาพภาวะในช่องปากที่ดี /
แก้ปญัหาฟนัผุ

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาวะ
ในช่องปาก/ใหค้วามรู้แก่
ผู้ปกครองในการดูแลสุข
ภาวะช่องปากของเด็ก

0 0 0 0 0 เด็กนักเรียน
 ศพด. 2 
แหง่

เด็กนักเรียนมีสุขภาวะ
ช่องปากดีขึ้นลดฟนัผุใน
เด็ก

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บา้น
ตาปดุ,บา้น
ฉันเพล)

48 ส่งเสริมพฒันาการเด็กเล็ก เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้และ
เข้าใจเร่ืองการอบรมเล้ียงดูเด็ก
และมีความรู้ด้านพฒันาการเด็ก
ในแต่ละด้านอย่างถูกวธิี

ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ปราสาททอง

0 0 0 0 0 เด็กนักเรียน
 ศพด. 2 
แหง่

เด็กนักเรียนมีพฒันาการที่
เหมาะสมตามวยั

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บา้น
ตาปดุ,บา้น
ฉันเพล)

  รวม 48  โครงการ 3,141,400 3,322,290 4,734,960 3,366,000 3,366,000
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 แบบ ผ.๐๒ 

เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

  (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท) (KPI)
1 จัดงานประจ าปอีงค์

ปราสาททอง
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

400,000 200,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
มีขวัญก าลังใจที่ดีในการด ารงชีวิต        
     2.ประชาชา เยาวชนได้รับทราบ
เร่ืองราวประเพณีด้ังเดิมของชุมชนเขมร
โบราณ      3. ประชาชนมีช่องทาง
จ าหน่ายสินค้า ชุมชน เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2 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 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1.ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป  2.
เยาวชนรุ่นหลังตระหนักและรับรู้
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

3 จัดงานพระราชพธิถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

เพื่อจัดกิจกรรมในพระราชพธิี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดช

ประชาชนได้ถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัด
บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1 ต าบล

ปราสาททอง

300,000 0 0 0 0 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

4 จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต าบลปราสาททอง
 (ปราสาททองเกมส์)

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

ผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 13 
หมู่บา้น จ านวน  11 ทมี

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

1)ประชาชนได้พัฒนาความสามารถด้าน
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ    
   2) เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพ
ติด 3) เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

5 ก่อสร้างประตูทางเข้าสนาม
กีฬากลางต าบลปราสาททอง

เพื่อรักษาความปลอดภยั
ทรัพย์สินภายในสนามกีฬากลาง
ต าบลปราสาททอง

ด าเนินการก่อสร้างประตู
ทางเข้าสนามกีฬากลาง
ต าบลปราสาททอง  ตาม
แบบที่อบต.ก าหนด 
จ านวน 1 แหง่

0 150,000 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

สนามกีฬามีประตูเปดิ - ปดิ
ทางเข้าออก ในการรักษาความ
ปลอดภยัของทรัพย์สินภายใน
สนามกีฬากลางต าบลปราสาททอง

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

6 อุดหนุนโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม  ใหแ้ก่
วดัสามโค

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่
ดีงามใหแ้ก่ประชาชน

ผู้เข้ากิจกรรรม จ านวน 
80 คน

40,000 0 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม และน าหลักธรรมมาปรับใช้
ในการพฒันาคุณภาพชีวติดีขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

7 อุดหนุนโครงการเทศกาล
ประเพณี นุ่งผ้าไหม ใส่
ปะเกือม เรือมกันตรึม 
ใหแ้ก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขวาสินรินทร์

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ
อนุรักษสื์บสานประเพณี
วฒันธรรมที่ดีงามของทอ้งถิ่น

ประชาชนในต าบล
ปราสาททอง ได้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ ฯ ใน
การอนุรักษสื์บสาน
ประเพณีทอ้งถิ่น

220,000 220,000 180,000 180,000 180,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนตระหนัก เหน็คุณค่าแล
และสืบสานประเพณีที่ดีงาม ของ
ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป และ
สามารถพฒันาการทอ้งถิ่นเชิงวถิี
ชุมชนได้

กอง
การศึกษาฯ

8 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 1)เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาน 2) การน า
ธรรมะมาใช้ในชีวติประจ าวนัให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
ข้าราชการ พนักงาน 
สมาชิกสภาอบต.  เด็ก 
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 80 คน

0 40,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้บริหารทอ้งถิ่น ข้าราชการ 
พนักงาน เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีใน
การอยู่ร่วมกัน และน าธรรมะมา
ปรับใช้ในชีวติประจ าวนัได้

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

9 การจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันในระดับต าบล/
อ าเภอ/จังหวดั

เพื่อส่งเสริมการพฒันาทกัษะด้าน
กีฬาสู่ความเปน็เลิศ ในระดับ
ต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวดั

ทมีนักกีฬาต าบล
ปราสาททอง ที่เข้าร่วม
แข่งขันระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวดั

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนทีม
นักกฬีา

ประชาชนสามารถพฒันาทกัษะ
ด้านกีฬาที่เปน็เลิศได้

กอง
การศึกษาฯ

10 ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬา
กลางประจ าต าบล

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการ
เล่นกีฬาและออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

ถมดินปรับระดับภายใน
บริเวณสนามกีฬากลาง
ประจ าต าบล  มีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 2,080 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.12 เมตร 
หรือปริมาณดินไม่น้อย
กวา่ 249 ลบ.ม.

33,900 0 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

ประชาชนมีพื้นที่ใช้ในการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา และมี
ความปลอดภยัในการเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

139



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

11 ปรับปรุงสนามฟตุบอล เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการ
เล่นกีฬาและออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

ถมทรายปรับระดับพื้น
สนามภายในสนาม
ฟตุบอลประจ าต าบล มี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,854 
ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
หรือมีพื้นที่ 385 ลบ.ม.

286,000 0 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

ประชาชนมีพื้นที่ใช้ในการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา และมี
ความปลอดภยัในการเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

12 ก่อสร้างลานกีฬา ประจ า
หมู่บา้น

เพื่อเปน็สถานที่ออกก าลังของ
ชุมชน และจัดกิจกรรมต่างๆ

บา้นหนองไทร ม.5   
บา้นหนองโพธิ ์ม. 13

0 0 500,000 500,000 0 จ านวน 2 
แหง่

ประชาชนมีสถานที่ออกก าลัง 
และท ากิจกรรมร่วมกัน

กอง
การศึกษาฯ

13 ส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่น เพื่อส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่นที่ดี
งาม และอนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถิ่นที่ดีงาม เกี่ยวกับการจัด
ขบวนวถิีชีวติชาวต าบลปราสาท
ทอง

ต าบลปราสาททอง ได้จัด
ขบวนส่งเสริมและ
อนุรักษว์ฒันธรรมเนื่องใน
งานเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่
ปะเกือม เรือมกันตรึม

0 0 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
 ขบวน

ประชาชนได้ตระหนักและเหน็
ความส าคัญของประเพณีทอ้งถิ่น
และกระตุ้นการเกิดทอ่งเที่ยววถิี
ชุมชนมากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

14 ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สงอายุ

เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุได้ออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น  ,เพื่อส่งเสริม
ใหผู้้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง

 จัดกิจกรรมออกก าลัง
กายอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 
2 คร้ัง

0 0 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้
สุงอายุ

ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรงและมี
สุขภาพจิตที่ดี

กอง
การศึกษาฯ

15 ปรับปรุงภมูิทศัน์สวน
ส่งเสริมสุขภาพและสนาม
กีฬาประจ าต าบล

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ สวน
ส่งเสริมสุขภาพและสนามกีฬา

จ านวน 1 แหง่ 0 0 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
แหง่

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีมี
พื้นที่ออกก าลังกาย และพกัผ่อน
หย่อนใจ

กอง
การศึกษาฯ

16 บรูณะซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบองค์
ปราสาททอง

เพื่อเปน็การท านุบ ารุงรักษาและ
อนุรักษโ์บราณสถาน

องค์ปราสาททอง หมู่ที่ ๘ 0 0 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
แหง่

มีภมูิทศัน์ที่สวยงามเหมาะแก่การ
เปน็แหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์

กอง
การศึกษาฯ

17 วางทอ่ระบายน้ า ภายใน
สนามกีฬากลางประจ า
ต าบลปราสาททอง

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังภายใน
บริเวณสนามกีฬากลางประจ า
ต าบลปราสาททอง

ด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบริเวณ
สนามกีฬาประจ าต าบล
ปราสาททอง หมู่ที่ 1

0 218,000 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

พื้นที่บริเวณสนามกีฬากลาง ไม่มี
น้ าทว่มขัง ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

18 ปรับปรุงบริเวณสวนสุขภาพ 
"สวนปราสาททองเฉลิมพระ
เกียรติ"

เพื่อใหป้ระชาชนมีพื้นที่พกัผ่อน
หย่อนใจ ที่สวยงาม

ด าเนินการปรับปรุง
บริเวณสนามกีฬากลาง
ประจ าต าบล หมู่ที่ 1 
โดยถมดินปรับระดับรอบ
บริเวณสวนสุขภาพสนาม
กีฬากลางประจ าต าบล
ปราสาททอง  มีพื้นที่ดิน
ถมไม่น้อยกวา่ 507 ตร.ม.
 หนาเฉล่ีย 0.25 หรือ
ปริมาณดิถมไม่น้อยกวา่ 
127 ลบ.ม. ( ตามแบบที่
อบต.ก าหนด)

0 11,000 100,000 0 0 จ านวน 1 
แหง่

ประชาชนมีพื้นที่พกัผ่อน หย่อนใจ
 เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

142



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

19 ก่อสร้างผนังประตูทางเข้า
สนามกีฬา หมู่ที่ 1 บา้นฉัน
เพล

เพื่อใหป้ระชาชนมีพื้นที่ออกก าลัง
กาย พกัผ่อนใจ ที่สวยงามและได้
มาตรฐาน

ด าเนินการก่อสร้างผนัง
ประตูทางเข้าสนามกีฬา 
ต าบลปราสาททอง หมู่ที่ 
1 บา้นฉันเพล  ปริมาณ
งาน ขนาดกวา้ง 1.25 
เมตร สูง 1.80 เมตร

0 19,000 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

ประชาชนมีพื้นที่พกัผ่อน หย่อนใจ
 เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

20 อุดหนุนโครงการประเพณี
แซนโฏนตาและแหก่ระเฌอ
โฎนตา บชูาบรรพบรุุษ 
ใหแ้ก่ วดัฉันเพล

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของทอ้งถิ่น

ประชาชน ม.1,ม.2 และ
ม.5 ได้จัดกิจกรรมสืบ
สานอนุรักษป์ระเพณีแซน
โฎนตา

0 0 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
แหง่

ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีแซนโฏนตา
และเยวาชนได้เหน็ความส าคัญ
ของประเพณีที่ดีงามของทอ้งถิ่น

กอง
การศึกษาฯ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

21 ก่อสร้างปา้ยโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ (สวนปราสาททอง
เฉลิมพระเกียรติ)

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพธิี
บรมราชาภเิษก

ด าเนินการก่อสร้างป้าย
โครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ (สวนปราสาททอง
เฉลิมพระเกียรติ) ตามรูปแบบ
ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง

0 0 221,000 0 0 จ านวน 1 
แหง่

ต าบลปราสาททอง ได้แสดงออก
ถึงความจงรักภกัดีและ มีสวน
เฉลิมพระเกียรติ เปน็แหล่ง
พกัผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน
ในพื้นที่

กอง
การศึกษาฯ

22 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าสนามกีฬากลาง
ประจ าต าบลปราสาททอง

เพื่อรักษาความปลอดภยั
ทรัพย์สินภายในสนามกีฬากลาง
ต าบลปราสาททอง

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความยาวโดยรวม 
108 เมตร สูง 1.95 เมตร 
 พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ

0 654,200 0 0 0 ระยะทาง 
108 เมตร

สนามกีฬาประจ าต าบลปราสาท
ทอง มีความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยและมีความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

ประเภทโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

23 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ใหแ้ก่เด็ก

จัดกิจกรรมสวดมนต์วนั
จันทร์ - ศุกร์ ก่อนนอน ทุ
วนัและพาเด็กไปวดัเวยีน
เทยีนที่วดั

0 0 0 0 0 เด็ก
นักเรียน
ศพด. 2 
แหง่

เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
การไหวพ้ระและสวดมนต์

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บ้านตา

ปุด และ
ศพด.บ้านฉัน

เพล

24 จัดกิจกรรมวนัแม่ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กรู้ถึง
พระคุณของแม่

จัดกิจกรรมในวนัแม่
แหง่ชาติ

0 0 0 0 0 เด็ก
นักเรียน
ศพด. 2 
แหง่

เด็กเล็กได้รู้ถึงพระคุณของแม่ และ
เติบโตเปน็เด็กดีของสังคม

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บ้านตา

ปุด และ
ศพด.บ้านฉัน

เพล

25 การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ทางวฒันธรรม

เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้แหล่ง
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดอบต.
ปราสาททอง

0 0 0 0 0 เด็ก
นักเรียน
ศพด. 2 
แหง่

เด็กได้เรียนรู้แหล่งวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการอยู่ร่วมกันของคน
ในชุมชน

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บ้านตา

ปุด และ
ศพด.บ้านฉัน

เพล
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เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

26 กิจกรรมสร้างวนิัยความซ่ือ
สัตวสุ์จริต (โตไปไม่โกง) ให้
เด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังใหแ้ก่
เด็กและเยาวชน เปน็คนดี มี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต   
 2.เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทจุริตคอร์รัปชั่น และ
การโกงทกุรูปแบบ 3.เพื่อส่งเสริม
ใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ
 และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม

จัดกิจกรรมสร้างวนิัย
ความซ่ือสัตย์สุจริตใหแ้ก่
นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็ก

0 0 0 0 0 เด็ก
นักเรียน
ศพด. 2 
แหง่

เด็กเล็ก ได้รับการปลูกฝังใหเ้ปน็
คนดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์
สุจริต เด็กมีภมูิคุ้กันทางสังคมไม่
ยอมรับการทจุริตคอร์รัปชันและ
การโกงทกุรูปแบบ

กอง
การศึกษาฯ 
(ศพด.บ้านตา

ปุด และ
ศพด.บ้านฉัน

เพล

รวม  26 โครงการ 1,809,900 2,002,200 2,281,000 1,960,000 1,460,000
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)
1 โครงการศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ปราสาททอง

เพื่อพฒันาสมรรถนะของคณะ
กรรมการบริหาร ศบกต. ,พฒันา
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯใหเ้ปน็
ศูนย์ข้อมลูด้านการเกษตรพอ้ม
ใหบ้ริการแกเ่กษตรกรและหนว่ยงาน
ต่างๆ

ประชุมคุณะกรรมการศูนย์ 
จ านวน 14 คน และพฒันา

ศูนย์บริการและถ่ายทอดจ านวน 
1 แหง่

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

คณะกรรมการมี
สมรรถนะเพิ่มขึ้น 
เกษตรกรมี
ศูนย์บริการแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกบั
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร

ส านกั
ปลัดอบต.

2 ฝึกอบรมการผลิตพนัธุข์้าวใหแ้ก ่
เกษตรกร

เพื่ออบรมใหค้วามรู้การผลิตพนัธ์ข้าว
ใหแ้กเ่กษตรกร

จัดกจิกรรมอบรมใหค้วามรู้แก่
เกษตรกรต าบลปราสาททอง 
และสนบัสนนุปจัจัยการผลิต

100,000 0 0 0 0 จ านวน
เกษตรกร

เกษตรกรมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการผลิตพนัธ์
ข้าวใหม้คุีณภาพเพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดอบต.

แบบ ผ. ๐๒

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 )

องค์การบริหารสว่นต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษแ์หล่งน้ า 
และปา่ไม้

จัดกจิกรรมปลูกต้นไมใ้นพื้นที่
สาธารณะภายในต าบลปราสาท
ทองและพฒันาแหล่งน้ า

100,000 0 0 0 0 จ านวนผู้
ร่วม
กจิกรรม

ประชาชนมจีิตส านกึ
ในการอนรัุกษแ์ละ
แหล่ง น้ าปา่ไมเ้พิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดอบต.

4 ล้อมร้ัวลวดหนาม สระน้ า
สาธารณประโยชน ์หนองไทร หมู่ที่ 5

เพื่อปอ้งกนัการบกุรุกท าลายแหล่งน้ า ล้อมร้ัวลวดหนาม เสาร้ัวคสล.
ขนาด 4"x4"x2.00 เมตร  ร้ัว
ลวดหนาม 6 ชั้น มคีวามยาว 
574 เมตร

112,600 0 0 0 0 จ านวน 1
แหง่

มแีหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรเพยีงพอ

ส านกั
ปลัดอบต.

5 ล้อมร้ัวลวดหนาม สระน้ า
สาธารณประโยชน ์หนองตราด หมู่ที่ 13

เพื่อปอ้งกนัการบกุรุกท าลายแหล่งน้ า ล้อมร้ัวลวดหนาม เสาร้ัวคสล.
ขนาด 4"x4"x2.00 เมตร  ร้ัว
ลวดหนาม 6 ชั้น มคีวามยาว 
406 เมตร

95,400 0 0 0 0 จ านวน 1
 แหง่

มแีหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรเพยีงพอ

ส านกั
ปลัดอบต.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เทคโนโลยีทาง
การเกษตร

เพื่ออบรมใหเ้กษตรกรมคีวามรู้ความ
เข้าใจเร่ืองเทคโนโลยีการเกษตร 
ภาคปฏบิติั การท าสารชีวภณัฑ์

คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มคีวาม
สนใจ ภายในต าบล เข้ารับการ
ฝึกอบรมเรียนรู้เทคโนโลยี
ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทนุ
การผลิตนาข้าว ปลีะ 50 ราย

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
200 คน

เกษตรกรมคีวามรู้ด้าน
เทคโนโลยีทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดอบต.

7 ปลูกปา่ลดภาวะโลกร้อน เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อลด
ภาวะโลกร้อน   ,เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและอากาศบริสุทธิใ์นต าบล
ปราสาททอง

จัดกจิกรรมปลูกต้นไมใ้นพื้นที่
สาธารณะภายในต าบลปราสาท
ทอง

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ต้นไม้

ต าบลปราสาททอง มี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดอบต.

8 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืผักอนิทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้กเ่กษตรกร อบรมถ่ายทอดความรู้ สนบัสนนุ
ปจัจัยการผลิต กลุ่มเกษตรกร 
จ านวน 15 ครัวเรือน เปา้หมาย
หมู่ที่ 1,2,3,4,7

0 0 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
15 คน

เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดอบต.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9 โครงการปลูกพชืหลังนา เพื่อใหเ้กษตรกรได้ปรับปรุงบ ารุงดิน 
เพิ่มธาตุอาหารใหแ้กพ่ชืหลังฤดูเกบ็
เกี่ยว

อบรมถ่ายทอดความรู้ สนบัสนนุ
ปจัจัยการผลิต กลุ่มเกษตรกร 
จ านวน 250 คน จ านวน 13 
หมู่บา้น

0 0 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
250 คน

พื้นที่ท าการเกษตร มี
คุณภาพดินที่ดีเพิ่มขึ้น
 และสามารถลด
ต้นทนุการผลิตจาก
การใช้สารเคมไีด้

ส านกั
ปลัดอบต.

10 โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อพฒันากลุ่มวิสาหกจิชุมชนใน
แปลงใหญ่

อบรมถ่ายทอดความรู้สาธิต 
สนบัสนนุปจัจัยการผลิต จ านวน 
1 กลุ่ม เปา้หมาย หมู่ที่ 2,3,4

0 0 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1
 กลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการท า
การเกษตรแปลงใหญ่
เพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดอบต.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11 โครงการลดความเส่ียงจากการระบาด
ศัตรูพชื

เพื่อใหเ้กษตรมคีวามรู้ความเข้าใจ
การจัดการศัตรูพชืแบบผสมผสาน
และผลิตสารชีวภณัฑ์ควบคุมศัตรูพชื
ได้ ,มแีปลงพยากรณ์ติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพชืในชุมชน/ต าบล

อบรมถ่ายทอดความรู้/สาธิต/
สนบัสนนุปจัจัยการผลิต ปลีะ 30
 คน กลุ่มเปา้หมายจ านวน 13 
หมู่บา้น

0 0 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
90 คน

กลุ่มเกษตรมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการลดความ
เส่ียงจากการระบาด
ศัตรูพชื

ส านกั
ปลัดอบต.

12 โครงการผลิตสารชีวภณัฑ์ เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถผลิต สาร
ชีวภณัฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี

กลุ่มเกษตรกร จ านวน 50 คน 0 0 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
50 คน

กลุ่มเกษตรกรมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการผลิตสาร
ชีวภณัฑ์

ส านกั
ปลัดอบต.

13 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุข้าวพนัธุดี์ เพื่อใหเ้กษตรกรได้เรียนรู้ขั้นตอน
การผลิตข้าวอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่ม
คุณภาพข้าวเปลือกใหไ้ด้ มาตรฐาน
ตรงกบัความต้องการของตลาด -เพื่อ
เปน็แหล่งจ าหนา่ยพนัธุข์้าวประจ า
ทอ้งถิ่น

เกษตรกรที่สมคัรเข้าร่วม
โครงการ 250 ราย จากทกุ
หมู่บา้น- ผลผลิตข้าว คุณภาพดี 
50 ต้น

0 0 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
250 คน

เกษตรกรมคีวามรู้
เกี่ยวกบัขั้นตอนการ
ผลิตข้าวใหไ้ด้คุณภาพ
เพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดอบต.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

14 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคแก ่เกษตรกร
ผู้ยากไร้ต าบลปราสาททอง

1.เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรผู้ยากไร้  
มอีาชีพเสริม 2.เพิ่มส่งเสริมให้
เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้นจากการ
เล้ียงโค

คัดเลือกเกษตรกรผู้ยากไร้ในต าบล 100,000 0 0 0 0 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
คัดเลือก

เกษตรกรในต าบล
ปราสาททอง มรีายได้
เพิ่มขึ้นจากการเล้ียงโค

ส านกั
ปลัดอบต.

15 ฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าวใหแ้ก่
เกษตรกร

1.เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมเีมล็ด
พนัธ์ข้าวที่มคุีณภาพ 2.เพื่อลดต้นทนุ
และเพิ่มผลผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าวใหแ้ก่
เกษตรกร

คัดเลือกเกษตรกรภายในต าบล
ปราสาททอง

100,000 0 0 0 0 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
คัดเลือก

1.เกษตรกรมเีมล็ดพันธ์
ขา้วที่มคุีณภาพ             
  2.เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
เมล็ดพันธข์า้วได้

ส านกั
ปลัดอบต.

16 ล้อมร้ัวลวดหนามสาธารณะ เพื่อล้อมร้ัวแหล่งน้ าสาธารณะ 
ปอ้งกนัการบกุรุกท าลายจากคนและ
สัตว์ และอนรัุกษแ์หล่งน้ าในพื้นที่ใช้
เพื่อการเกษต และการอปุโภค

หนองใหญ่ หมู่ที่ 3,สระน้ าหนอง
เฉนยีง หมู่ที่ 4,สระน้ าหนองตา
เตีย หมู่ที่ 12

0 0 200,000 200,000 200,000 จ านวน 5
 แหง่

ได้ปอ้งกนัการบกุรุก
และแหล่งน้ าสะอาดที่
เพยีงพอ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

17 จัดหาถังเกบ็น้ าเชื้อโคพอ่พนัธุ ์ส าหรับ
เกษตรกร

เพื่อจัดซ้ือถังเกบ็น้ าเชื้อโค ใช้ในการ
รักษาคุณภาพน้ าเชื้อโคพอ่พนัธุ์
คุณภาพ มเีคร่ืองมอืใช้ในการ
ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์

จัดซ้ือถังเกบ็น้ าเชื้อโค ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 48 ลิตร

0 0 0 40,000 0 จ านวน 1
 ถัง

มถีังส าหรับเกบ็รักษา
น้ าเชื้อโค

ส านกั
ปลัดอบต.

18 ขุดลอกหว้ยแจงแมง (จากหนองใหญ่ - 
ทางหลวงชนบท)

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้งและเพิ่ม
ปริมาตรในการกกัเกบ็น้ า

จ านวน 1 แหง่ 0 0 400,000 400,000 400,000 จ านวน 1
 แหง่

แหล่งน้ าสามารถกกั
เกบ็น้ าได้เพิ่มขึ้น 
เกษตรกรมนี้ าเพยีงพอ
ต่อการท านา

กองช่าง

 รวม  18  โครงการ 618,000 110,000 930,000 970,000 930,000
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมการปลูกพชืน้้านอ้ย เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมกีารปลูก

พชืหลังฤดูการเกบ็เกี่ยวและเพิ่ม
รายได้

จ้านวน 1 แหง่ 70,000 0 0 0 0 จ้านวน
เกษตรกร

เกษตรกรน้าความรู้ไป
ปรับใช้ และมรีายได้
เพิ่มขึ้น

ส้านกั
ปลัดอบต.

2 ฝึกอบรมการเล้ียงโคขุน เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการเล้ียงโค
ขุด เพื่อสร้างรายได้ ใหแ้กก่ลุ่ม
เกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการกลุ่มเล้ียงโคขุน

กลุ่มเกษตรกรต้าบลปราสาททอง 50,000 0 0 0 0 จ้านวน
เกษตรกร

เกษตรกรในต้าบล
ปราสาททอง มคีวามรู้
เกี่ยวกบัการเล้ียงโคขุน
และ มรีายได้เพิ่มขึ้น

ส้านกั
ปลัดอบต.

รวม  2  โครงการ 120,000 0 0 0 0

ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็

งบประมาณและผ่านที่มา
หนว่ย

รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 )

องค์การบริหารสว่นต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์
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แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

   (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท) ผิดชอบ
1 ประกวดหมู่บา้นสะอาด เพื่อประกวดหมู่บา้นสะอาด และ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดครัวเรือน 
และหมู่บา้นตนเอง

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

ชุมชนเกิดแรงจูงใจใจการ
ช่วยกันรักษาความสะอาด
ในระดับหมู่บา้นและ
ครัวเรือน

ส านักปลัดอบต.

2 การจัดการขยะชุมชน 1)เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ความ
เข้าใจและผลกระทบจากขยะมูล
ฝอย 2) เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอยในแต่ละประเภทที่ต้นทาง 
เช่นการลดการคัดแยก และการน า
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

คัดเลือกหมู่บา้นต้นแบบ 0 50,000 200,000 0 0 0 ชุมชนมีจิตส านึกในการทิ้ง
ขยะและรู้จักจัดการขยะแต่
ละประเภทอย่างถูกต้อง 
ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลง

ส านักปลัดอบต.

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง  2565  ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
              4.1   แผนงานสร้างความเขม้แขงของชมุชน
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
              4.1   แผนงานสร้างความเขม้แขงของชมุชน

3 ส่งเสริมการผลิตและใช้
ก๊าชชีวภาพด้วยมูลสัตว์

1)เพื่อลดการใช้แก็สหงุต้ม 2) เพื่อ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 3) เพื่อลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

คัดเลือกครัวเรือน
เปา้หมาย จ านวน 100
 ครัวเรือน

0 0 0 50,000 50,000 จ านวน 
100 
ครัวเรือน

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ จะหนัมาใช้พลังงาน
ทางเลือกก๊าชชีวภาพเพิ่มขึ้น

ส านักปลัดอบต.

4 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ 
และการสร้างจิตส านึกการ
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ

เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้าง
จิตส านึกการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ

 จ านวน 13 หมู่บา้น 0 0 0 50,000 50,000 จ านวน 13
 หมู่บา้น

ประชาชนเกิดตระหนักและ
มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัดอบต.
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
              4.1   แผนงานสร้างความเขม้แขงของชมุชน

5 ล้อมร้ัวที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ในต าบล
ปราสาททอง

เพื่อปอ้งกันการบกุรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่

 ส ารวจและล้อมร้ัว
ลวดหนามที่ดิน
สาธารณประโยชน์ทกุ
แหง่ ภายในต าบล
ปราสาททอง

0 0 200,000 200,000 200,000 จ านวนแหง่ ได้ปอ้งกันการบกุรุกพื้นที่
สาธารณประโยชน์

กองช่าง

6 ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปอ้งกันไฟปา่

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ด้านการ
ปอ้งกันและควบคุมไฟปา่

อาสาสมัครปอ้งกันไฟ
ปา จ านวน 160 ราย

0 0 0 0 80,000 จ านวน 1 
คร้ัง

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และควบคุมไฟปา่

ส านักปลัดอบต.
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
              4.1   แผนงานสร้างความเขม้แขงของชมุชน

7 ส ารวจรังวดัพื้นที่
สาธารณประโยชน์ใน
ต าบลปราสาททอง

เพื่อใหท้ราบแนวเขตพื้นที่
สาธารณประโยชน์และปอ้งกันการ
บกุรุก

พื้นที่สาธารณประโยชน์
ในต าบลปราสาททอง 
(ม.1 -ม.13)

0 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแหง่ ทราบแนวเขตที่ชัดเจนของ
พื้นที่สาธารณประโยชน์ 
และปอ้งกันการบกุรุกพื้นที่

กองช่าง

8 โครงการการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในร้านค้า

เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในร้านค้า

คัดเลือกร้านค้าในต.
ปราสาททอง  
(งบประมาณกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ)

0 11,750 0 0 0 จ านวน
ร้านค้า

ร้านค้าทคีวามรู้ความเข้าใจ
และสามารถลดปริมาณ
ขยะภายในต าบลปราสาท
ทอง ได้

ส านักปลัดอบต.
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่รับ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
              4.1   แผนงานสร้างความเขม้แขงของชมุชน

9 โครงการติดต้ังระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง

1)เพื่อลดต้นทนุด้านการเกษตร  
แก้ไขปญัหาภยัแล้ง และสร้าง
โอกาสในการใช้ประโยชน์ในการ
พื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งจากแหล่ง
น้ าใต้ดิน 2) เพื่อพฒันาเปน็ศูนย์
เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทติย์ในชุมชนและการใช้
พลังงานทดแทน

จ านวน 1 ระบบ พื้นที่กลุ่ม
เกษตรกร หมู่ที่ 5 ต.
ปราสาททอง    อ.เขวาสิน
รินทร์ จ.สุรินทร์  โดยขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

0 420,000 0 0 0 จ านวน 1 
แหง่

1)เกษตรกรมีแหล่งเรียนรุ้
ด้านพลังงานในพื้นที่ และมี
การใช้พลังงานทดแทนเพื่อ
ลดต้นทนุค่าไฟฟา้ ค่า
เชื้อเพลิงทางการเกษตร  
และสนับสนุนใหเ้กษตรกร
สามารถเพาะปลูกพชืหลัง
ฤดูการท านาได้

ส านักปลัดอบต.

10 โครงการฝึกอบรมการ
บริหารจัดการน้ าด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน

เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้
ดิน และแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขังใน
ชุมชน

อบรมใหค้วามรู้แก่ผู้น า
ชุมชน ประชาชน 
ศึกษาดูงานต้นแบบ

0 0 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้รับการ
การอบรม

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน้ าด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัดอบต.

รวม 10 โครงการ 50,000 631,750 750,000 650,000 730,000
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แบบ ผ. ๐๒

5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 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
ความรู้แก่เด็กและ

เยาวชน  ปลีะ 50 คน 
รวม 200 คน

200,000 150,000 0 0 150,000 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 านักปลัด
อบต.

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง 2565 ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข งยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ
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5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข งยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

2 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 กลุ่ม
สตรีแม่บ้านต าบลปราสาท
ทอง  จ านวน 130 คน ต่อปี

0 50,000 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 านักปลัด
อบต.
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5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข งยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

3 การพฒันาศักยภาพการ
บริหารจัดการกลุ่มทอผ้าไหม
สู่สากล

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

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิตผ้าไหม
ในต าบลปราสาททอง ระยะเวลา
 1 วนั จ านวน 52 คนต่อรุ่น จดั
อบรมปีละ 1 รุ่น

0 100,000 0 100,000 100,000 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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5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข งยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

4 ฝึกอบรมพฒันาอาชีพกลุ่ม
สตรีแม่บา้นต าบลปราสาท
ทอง

เพื่อเปดิวสัิยทศัน์ใหแ้ก่กลุ่ม
สตรี มีมุมมองที่กวา้งไกล 
และน าความรู้ประสบการณ์
ในการพฒันาอาชีพมาปรับ
ใช้กับครอบครัวและชุมชน

อบรมกลุ่มสตรีต าบล
ปราสาททอง ปลีะ 1 
คร้ัง ๆ 100 คน

200,000 0 0 0 0 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ด้นการ
พฒันาอาชีพเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด
อบต.

5 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริม รณรงค์ใหค้วามรู้
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในพื้นที่ สอดส่อง
ดูแลกลุ่มเส่ียงต่อปญัหายา
เสพติด

เด็ก เยาวชน หรือกลุ่ม
เส่ียง ต าบลปราสาททอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม

เด็กและเยาวชน หรือกลุ่ม
เส่ียงได้รับรู้โทษ และไม่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
โทษ

ส านักปลัด
อบต.
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5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข งยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

6 ฝึกอบรมพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชน

เพื่อใหแ้ก่ความรู้แก่
ประชาชนในการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ชุมชน พฒันา
รูปแบบ การบรรจุภณัฑ์ 
และการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้
ตรงกับความต้องการของ
ตลาด

จัดอบรมใหค้วามรู้ให้
กลุ่มอาชีพต่างๆภายใน
ต าบล

0 0 0 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม

ต าบลปราสาททองมี
ผลิตภณัฑ์ชุมชน  
ออกจ าหน่ายตรงตาม
ความต้องการของตลาด 
และประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด
อบต.

7 ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน เพื่อส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ผู้
วา่งงานในพื้นที่

จัดท าหลักสูตรสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ 
ส าหรับผู้สนใจหรือผู้
วา่งงานในพื้นที่

0 0 0 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถพฒันาต่อความรู้
ในการสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ใหก้ับตนเองและ
ครัวเรือนได้

ส านักปลัด
อบต.
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5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ข งยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

8 ส่งเสริมสนุนสนุนกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ใหเ้กิด
ความเข้มแข็ง

เพื่ออบรมส่งเสริมพฒันาต่อ
ยอดกลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน ใหม้ีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้

พฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ และ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน การ
สนับสนุนเคร่ืองมือที่
จ าเปน็ในการด าเนินการ
เพื่อใหเ้กิดความเข้มแข็ง
ในชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพ/
วสิาหกิจชุมชน

กลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

ส านักปลัด
อบต.

รวม 8 โครงการ 530,000 430,000 180,000 340,000 490,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  ( KPI )
   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

1 ปอ้งกันและควบคุมโรค 1) เพือ่ป้องกนัและระงับโรคติดต่อทีแ่พร่
ระบาดในเขตต าบล 2) เพือ่สร้างเครือขา่ย
การมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคระบาดในต าบล 3) เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนมสุีขภาพ พลานามยัสมบูรณ์
แขง็แรงปลอดจากโรคติดต่อ

ในเขตต าบลปราสาท
ทอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
หมู่บ้าน

1) ป้องกนัและระงับโรคติดต่อทีแ่พร่
ระบาดในเขต าบลได้ทุกหมูบ่้าน 2) มี
เครือขา่ยในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคระบาดในต าบลทุกหมูบ่้าน 
3) ประชาชนในเขตต าบลมสุีขภาพ 
พลามยัสมบูรณ์แขง็แรงปลอดจาก
โรคติดต่อ

ส านักปลัด
อบต.

2 อุดหนุนโครงการรณรงค์
ปอ้งกันก าจัดโรคพษิสุนัขบา้
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ประจ าป ี2561 ใหแ้ก่ สนง.
ปศุสัตวอ์ าเภอเขวาสินรินทร์

เพื่อสนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินการโครงการรณรงค์
ปอ้งกันก าจัดโรคพษิสุนัขบา้น
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ประจ าป ี2561

ในเขตต าบลปราสาท
ทอง ปลอดจากโรคพษิ
สุนัขบา้น

31,300 0.00 0.00 0.00 0.00 อุดหนุน 1
 คร้ัง

ประชาชนต าบลปราสาท
ทองมีความปลอดภยั 
ปลอดจากโรคพษิสุนัขบา้

ส านัก
ปลัดอบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

แบบ ผ.  ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565 )  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

3 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหติใหแ้ก่ที่ท า
การปกครองอ าเภอเขวาสินริ
นทร์

สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการจัดกิจรรมรับบริจาค
โลหติ

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลปราสาททอง 
ร่วมกิจกรรมบริจาค
โลหติ และหน่วยงาน
เหล่ากาชาดมีโลหติ
เพยีงพอในการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

10,000 0 0 0 0 สนับสนุน
กิจกรรม 1
 คร้ัง

ประชาชนต าบลปราสาท
ทอง มีส่วนร่วมในการ
บริจาคโลหติ และได้รับ
การช่วยเหลือกรณีมีความ
จ าเปน็

ส านัก
ปลัดอบต.

4 อุดหนุนโครงการพฒันา
สาธารณสุขมูลฐาน ใหแ้ก่
สาธารณสุขมูลฐานระดับ
หมู่บา้น

เพื่อพฒันาสาธารณสุขมูลฐาน
ระดับหมู่บา้น ใหเ้กิดความ
เข้มแข็ง

จ านวน 13 หมู่บา้น 195,000 0 0 0 0 จ านวน 13
 หมู่บา้น

งานสาธารณสุขมูลฐาน
ระดับหมู่บา้น มีความ
เข้มแข็ง และประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

ส านัก
ปลัดอบต.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

5 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนในการสงเคราะหแ์ก่
ราษฎรที่ประสบความทกุข์
ยากเดือดร้อน และ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั ใหแ้ก่ ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวดัสุรินทร์

เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของเหล่ากาชาด
จังหวดัสุรินทร์ เกี่ยวกับการให้
การสงเคราะหแ์ก่ราษฎรที่
ประสบความทกุข์ยาก
เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภยั ในพื้นที่ต าบล
ปราสาททอง

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลปราสาททอง 
ได้รับการช่วยเหลือจาก
เหล่ากาชาดจังหวดั
สุรินทร์

10,000 0 0 0 0 จ านวนผู้
ได้รับการ
สงเคราะห์

พื้นที่ต าบลปราสาททอง 
ได้รับการช่วยเหลือ
สงเคราะหจ์ากเหล่า
กาชาดจังหวดัสุรินทร์

ส านัก
ปลัดอบต.
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ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

6 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

สนับสนุนงบประมาณโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น
ตามแนวทางหนังสือส่ังการ
ก าหนด

อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ใหแ้กค่ณะกรรมการ
หมูบ่้าน จ านวน 13 หมูบ่้าน ๆละ
 20,000 บาท โดยหมูบ่้านเสนอ
โครงการขอรับเงินอดุหนุน
งบประมาณอยา่งน้อย 3 กจิกรรม
โครงการ ตามสภาพปัญหาและ
บริบทของชุมชน เช่น 1)โครงการ
อบรมหมอชาวบ้านในพระราช
ประสงค์ 2) โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ต้ายภยั
มะเร็งเต้านม 3) การควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นต้น 
และโครงการพระราชด าริอืน่ๆ

260,000 0 0 260,000 260,000 จ านวน 13
 หมู่บา้น

ทกุหมู่บา้นมีการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอย่างน้อย 3 
โครงการ และประชาชน
ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่อง

ส านัก
ปลัดอบต.
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5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

7 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) ตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

1) เพื่อใหค้วามรู้แก่ผู้สูอายุ
เกี่ยวกับการดูแลและถนอม
ช่องปาก 2) เพื่อตรวจคัดกรอง
และปอ้งกันภาวะผิดปกติของ
ช่องปากในผู้สูงอายุ 3)เพื่อส่ง
ต่อการรักษาแพทย์เฉพาะทาง
ช่องปากต่อไป

1) หมูท่ี ่1  จ านวน 80 คน 
งบประมาณ  3,925 บาท 2)  หมู่
ที ่2 จ านวน 110 คน งบประมาณ
 5,350 บาท 3)  หมูท่ี ่3 จ านวน 
90 คน งบประมาณ 4,750 บาท 
4) หมูท่ี ่4 จ านวน 50 คน 
งบประมาณ 2,800 บาท 5)  หมูท่ี่
 5 จ านวน 70 คน งบประมาณ 
3,800 บาท 6)  หมูท่ี ่7 จ านวน 
103 คน งบประมาณ 5,140 บาท
  7) หมูท่ี ่8 จ านวน 110 คน 
งบประมาณ 5300 บาท 8) บ้าน
ใหม ่หมูท่ี ่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 
หมูบ่้าน จ านวน 745 คน

0 38,700 0 0 0 จ านวน 10
 หมู่บา้น

1)ผู้สูงอายุมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลและ
ถนอมสุขภาพช่องปาก 2) 
ผู้สูงอายุได้ตรวจคัดกรอง
และปอ้งกันภาวะผิดปกติ
ของช่องปาก อย่าง
ทนัทว่งท ี3) มีประวติั
ผู้สูงอายุที่มีปญัหาด้าน
ช่องปาก เพื่อส่งต่อการ
รักษาแพทย์เฉพาะทาง
รักษา

ส านัก
ปลัดอบต.

176



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
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   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

8 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูง) ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

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

1)หมู่ที่ 1  จ านวน 50 คน 
งปม. 6,500 บาท 2) หมู่ที่ 
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 หมู่บ้าน 
จ านวน 494 คน

0 27,260.00 0 0 0 จ านวน 7 
หมู่บา้น

1)ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี
ขึ้นไป  มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเองโดยการควบคุม
อาหาร หลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง
ต่างๆ 2)ประชาชนในช่วงอายุ 
35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัด
กรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงและค าแนะน า
ในการดูแลสุขภาพ 3) ผู้ป่วยที่
มีภาวะเส่ียงสูงได้รับการส่งต่อ
ให้แพทย์เฉพาะทางรักษาต่อไป

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพแม่และเด็ก โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ด้านการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

1) เพื่อใหอ้สม.หญิงต้ังครรภ ์
และผู้ปกครองเด็ก 0-๕ ป ีมี
ความรู้ในด้านการบริโภค
อาหารที่ถุกต้องและเหมาะสม 
2) เพื่อใหอ้สม. หญิงต้ังครรภ ์
และผู้ปกครองเด็ก 0-๕ มี
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
ช่องปากที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามวยั

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 งป
ม. 7,000 บาท รวม 6 
หมู่บ้าน จ านวน 225 คน

0 44,145.00 0 0 0 จ านวน 6
 หมู่บ้าน

1)ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี
ขึ้นไป มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเองโดยการควบคุม
อาหารและหลีกเล่ียงปัจจัย
เส่ียงต่างๆ  2) ประชาชน
ในช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับ
การตรวจคัดกรองผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงและค าแนะน าในการ
ดูแลสุขภาพ 3) ผู้ป่วยที่มีภาวะ
เส่ียงสูงได้รับการส่งต่อให้แพทย์
เฉพาะทางรักษาต่อไป

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

10 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข)

1) เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
เร่ืองการควบคุมและปอ้งกัน
การติดเชื้อโรคหนอนพยาธ ิ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 0 จ านวน 
12 
หมู่บ้าน

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
ควบคุมและปอ้งกันการติด
เชื้อโรคหนอนพยาธ ิ
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายของ
หนอนพยาธแิละเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

11 รณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บา้น ) 
ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี

1) เพื่อใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนได้รับรู้และรับทราบ
ปญัหาและพษิภยัของยาเสพ
ติดและต่อต้านปอ้งกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน/หมู่บา้น 2) เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติ ทกัษะทาง
ความคิดสร้างภมูิคุ้มกัน
ทางด้านร่างกาย จิตใจใหก้ับ
เยาวชนและประชาชน 3) เพื่อ
ร่วมแก้ปญัหายาเสพติดใน
ชุมชนอย่างเปน็รูปธรรม

1) หมู่ที่ 8 จ านวน 30 
คน งปม. 6,000 บาท 
2) หมู่ที่ 11 จ านวน 35
 คน งปม.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 0 จ านวน 4 
หมู่บา้น

1) เยาวชนและประชาชน
ได้รับรู้และรับทราบถึง
ปญัหาและพษิภยัของยา
เสพติดและต่อต้านปอ้งกัน
การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน/บา้น 2) 
ส่งเสริมพฒันาคุณภาพ
ชีวติ ทกัษะทางความคิด
สร้างภมูิคุ้มกันทางด้าน
ร่างกาย จิตใจใหก้ับ
เยาวชนและประชาชน
ร่วมกันแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดในชุมชนอย่างเปน็
รูปธรรม

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

12 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายในน้ าและเพิม่
ทักษะการเอาตัวรอดในน้ า

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลัง
กายในน้ า และอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
เหตุจมน้ าในเด็ก

คัดเลือกเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนใน
พืน้ที่

31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 จ านวนผู้
เข้ารับ

การอบรม เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และ
สามารถป้องกันตัวเอง
จากอุบัติเหตุการจมน้ า
ได้

ส านัก
ปลัดอบต.

13 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอก
ควัน เพือ่ใช้ในการบริการ
พ่นหมอกควันป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

จัดซ้ือเคร่ืองพ่น
หมอกควัน จ านวน  
  1 เคร่ือง

0 0 79,000 0 0 จ านวน 1
 เคร่ือง

มีเคร่ืองพ่นหมอกควัน
เพือ่ใช้ในการบริการ
พ่นหมอกควัน เพิม่ขึ้น

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

14 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2563  
ส าหรับกิจกรรมโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนที่สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก)

๑)เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและถนอม
สุขภาพช่องปาก ๒) เพื่อตรวจคัด
กรองและป้องกันภาวะผิดปกติของ
ช่องปากในผู้สูงอายุ 3) เพื่อส่งต่อ
การรักษาแพทย์เฉพาะทางช่องปาก
ต่อไป

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ได้แก่ ม. 1  จ านวน
เป้าหมาย 80 คน งปม.
3,925 บาท/ ม.3 จ านวน
เป้าหมาย 90 คน งปม. 
4,750 บาท / ม.4 จ านวน
เป้าหมาย 50 คน งปม. 
2,800 บาท/ ม.7 จ านวน
เป้าหมาย 50 คน งปม. 
3,150 บาท /ม.9 จ านวน
เป้าหมาย 40 คน งปม. 
2,360 บาท / ม. 11  
จ านวนเป้าหมาย 50 คน 
งปม. 2,800 บาท / ม.12 
จ านวนเป้าหมาย 50 คน 
งปม. 2,800 บาท / ม.5 
จ านวนเป้าหมาย 70 คน 
งปม. 3,800 บาท

0 0 26,385 0 0 จ านวน 8 
หมู่บา้น

ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลและถนอมสุขภาพช่องปาก
 ,ผู้สูงอายุได้ตรวจคัดกรองและ
ป้องกันภาวะผิดปกติของช่อง
ปาก อย่างทันท่วงที สามารถ
ส่งต่อการรักษาแพทย์เฉพาะ
ทางรักษา

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

15 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2563  
ส าหรับกิจกรรมตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี (ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง )

1) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในช่วง
อายุ 35 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเองโดยการควบคุมอาหาร
 หลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงต่างๆ 2) เพื่อ
ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงและให้
ค าแนะน า 3) เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มี
ภาวะเส่ียงสูงให้แพทย์เฉพาะทาง
รักษาต่อไป

อุดหนุงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่
 ม. 1   เป้าหมายจ านวน 
150 คน งปม. 6,500 บาท
 /ม. 3 เป้าหมาย 85 คน 
งปม. 3,900 บาท/ ม.6 
เป้าหมาย 80 คน งปม.
3,700 บาท /

0 0 14,100 0 0 จ านวน 3 
หมู่บา้น

ประชาชนช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป 
มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองโดยการควบคุมอาหาร
และหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงต่างๆ 
และได้รับการตรวจคัดกรอง
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง กรณีมีภาวะเส่ียง
สูงได้รับการส่งต่อให้แพทย์
เฉพาะทางรักษาต่อไปได้

ส านัก
ปลัดอบต.

16 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2563  
ส าหรับกิจกรรมโครงการด้านการ
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่
และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

1) เพื่อให้ อสม. หญิงต้ังครรภ์ และ
ผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี มีความรู้ใน
ด้านการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง และ
เหมาะสม  2) เพื่อให้ อสม. หญิง
ต้ังครรภ์ และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 
มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่อง
ปากที่ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย

อุดหนุงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่
 ม. 1   เป้าหมายจ านวน 
150 คน งปม. 9,575 บาท
 / ม.5 เป้าหมายจ านวน 22
 คน งปม. 5,650 บาท /

0 0 15,225 0 0 จ านวน 2 
หมู่บา้น

1)อสม. หญิงต้ังครรภ์ และ
ผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ปี ได้รับ
การอบรมให้ความรู้ในด้านการ
บริโภคอาหารที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 2) อสม.หญิง
ต้ังครรภ์ และผู้ปกครองเด็ก 0-
 5 ปี มีความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามวัย

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

17 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2563  
ส าหรับโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นม

1) เพื่อสืนวานพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ผู้ก่อต้ังมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ให้ ผู้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้มนม         
 2) เพื่อขยายระบบบริการคัดกรอง

อุดหนุงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่
   ม. 2   เป้าหมายจ านวน 
50 คน งปม.  6,550 บาท/
 ม.4 เป้าหมายจ านวน 50 
คน งปม. 8,400 บาท / ม.8
  เป้าหมายจ านวน 50 คน 
งปม. 6,550 บาท/ ม.10 
เป้าหมายจ านวน 60 คน 
งปม. 10,200 บาท / ม. 11
 เป้าหมายจ านวน  50 คน 
งปม. 8,450 บาท / ม.12 
เป้าหมายจ านวน 50 คน 
งปม. 8,450 บาท /ม. 13 
เป้าหมายจ านวน 40 คน 
งปม. 7,300 บาท /

0 0 55,900 0 0 จ านวน 7 
หมู่บา้น

1)สืบสานพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ผู้ก่อต้ังมูลนิธิธันยรักษ์
ให้ผู้หญิงไทยพันภัยมะเร็งเต้า
นม 2) สามารถขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ด้านการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 3) สตรีไทยมีพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้อง
และสม่ าเสมอ

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

18 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2563  
ส าหรับโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number
 one  ( ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี

1) เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ได้รับรู้และรับทราบปัญหาและพิษ
ภัยของยาเสพติดและต่อต้านป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 2) เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด
สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ
ให้กับเยาวชนและประชาชน 3) เพื่อ
ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
รูปธรรม

อุดหนุงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่
 ม. 2   เป้าหมายจ านวน 
40 คน งปม.  5,100 บาท
 /ม.8 เป้าหมาย จ านวน 40
 คน งปม. 5,100 บาท / ม.
13 เป้าหมายจ านวน 24 
คน งปม. 5,400 บาท

0 0 15,600 0 0 จ านวน 3 
หมู่บา้น

1)เยาวชนและประชาชนได้รับรู้และ
รับทราบถงึปัญหาและพิษภยัของยา
เสพติดและต่อต้านป้องกนัการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมูบ่้าน
 2) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ทักษะทางความคิดสร้างภมูคุ้ิมกนั
ทางด้านร่างกาย จติใจใหก้บัเยาวชน
และประชาชน 3) เยาวชนและ
ประชาชนร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

19 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2563  
ส าหรับโครงการการควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

1) เพื่อให้ความรู้เร่ืองการควบคุม
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 2) เพื่อ
รณรงค์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
 3) เพื่อสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริม
ไอดอดีนที่ใช้ในชุมชน

อุดหนุงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่
 ม. 2   เป้าหมายจ านวน 
90 คน งปม.   8,350 บาท
 /ม. 4 เป้าหมายจ านวน 60
 คน งปม. 8,800 บาท / ม.
8   เป้าหมายจ านวน 90 
คน งปม. 8,350 บาท / ม. 
10 เป้าหมายจ านวน  30 
คน งปม. 4,000 บาท /ม. 
11 เป้าหมายจ านวน 60 
คน งปม. 8,750 บาท / ม.
12 เป้าหมายจ านวน 60 
คน งปม. 8,750 บาท / ม.
13 เป้าหมายจ านวน 40 
คน งปม. 7,300 บาท /

0 0 54,300 0 0 จ านวน 7 
หมู่บา้น

1) ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
เร่ืองการควบคุมป้องกันโรค
ขาดสารโอดีน เพิ่มขึ้น 2) 
คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้
อยู่ในครัวเรือนอยู่ในระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 3) ประชาชน
มีการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

20 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2563  
ส าหรับโครงการควบคุมหนองพยาธิ
 ในโครงการพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การควบคุมและป้องกันการติดเชื่อ
โรคหนองพยาธิประชาชน 2) เพื่อให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่
ปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อโรคหนอนพยาธิ
 ซ่ึงจะท าให้อัตราความชุกของโรค
หนอนพยาธิลดลงอย่างยั่งยืน

อุดหนุงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่
   ม. 3 เป้าหมายจ านวน 
70 คน งปม.   11,350  
บาท / ม.6 เป้าหมาย
จ านวน 60 คน งปม. 
10,200/ม.7 เป้าหมาย
จ านวน 75 คน งปม. 
11,350 บาท / ม. 9 
เป้าหมายจ านวน 48 คน 
งปม. 8,820 บาท / ม. 5 
เป้าหมายจ านวน 65 คน 
งปม. 10,550 บาท

0 0 52,270 0 0 จ านวน  5 
  หมู่บา้น

1) ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
โรคหนอนพยาธิประชาชน 2) 
ประชาชนเกิดความตระหนัก
ถึงอันตรายของหนอนพยาธิ
และเกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

ส านัก
ปลัดอบต.
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

21 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2563  
ส าหรับโครงการส่งเสริมโภชนาการ
เด็ก 0 - 5 ปี (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้าน
การปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

1) เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี มี
ความรู้ในการจัดอาหารให้บุตรได้
เหมาะสมและถูกต้อง 2) เพื่อให้
ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะการจัดท านม
ถั่วเหลืองให้เด็กด่ืมเองที่บ้าน

อุดหนุงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่
   ม. 6 เป้าหมายจ านวน 
30 คน งปม. 6,100 บาท /
ม.7 เป้าหมายจ านวน 29 
คน งปม. 5,500 บาท/ ม.9 
เป้าหมายจ านวน 48 คน 
งปม. 8,820 บาท / ม.10 
จ านวนเป้าหมาย 30 คน 
งปม. 5,800 บาท /

0 0 26,220 0 0 จ านวน 4 
หมู่บา้น

1) ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการอบรมและฝึกทักษะ
การบริโภคอาหารและนมได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 2) 
ผู้ปกครองรู้วิธีการและสามารถ
ท านมถั่วเหลืองได้เองที่บ้าน

ส านัก
ปลัดอบต.

22 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอก พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางค
วัฒนาวรขัตติยราชนารี

เพื่อให้พื้นที่ต าบลปราสาททอง 
ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และสนอง
พระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอก พลอากาศเอกหญิง
 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี

ด าเนินการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ 
สนับสนุนการฉีคซีนให้แก่
สุนัข และแมวที่ขึ้นทะเบียน
 ในอัตรา ตัวละ 30 บาท

0 34,380 34,380 34,380 34,380 จ านวน
สุนัข 936 
ตัว แมว 
210 ตัว

ประชาชนต าบลปราสาททอง 
ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และ
จ านวนประชาชนสุนัขและแมว
ที่ขึ้นทะเบียนได้รับวัคซีน
ครบถ้วน

ส านัก
ปลัดอบต.

188



ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบัชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

 รวม 22 โครงการ 558,200 346,280 425,280 346,280 346,280
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แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างหลักประกัน

ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ    
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย)ุ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปี บูริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552 และ
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

ผู้สูงอายุในต าบลที่มีอายุ
 60 ปขีึ้นไป

8,805,600 9,380,400 10,309,200 10,400,000 10,500,000 จ านวน
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับสวสัดิการ
การสร้างหลักประกัน
รายได้จากรัฐบาล

ส านักปลัด
อบต.

2.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น 

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 ถึง 2565 )

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

5.4  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

5.4  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการเสริมสร้าง
สวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผู้
พกิารหรือทพุพลภาพ (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
สงเคราะหเ์บี้ยความพกิาร)

เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการ ให้แก่ผู้
พิการที่มีสิทธิตามหลกเกณฑ์ที่
ก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดย
การขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความ
พิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการของอปท.ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2559

ผู้พกิารในต าบลปราสาท
ทอง ที่ได้ขึ้นทะเบยีน
ขอรับเบี้ยความพกิาร

2,121,600 2,774,400 3,571,200 3,600,000 3,700,000 จ านวนผู้
พกิาร

ผู้พกิารหรือผู้ทพุพลภาพ 
ได้รับการสนับสนุน
สวสัดิการทางสังคม จาก
รัฐบาล

ส านักปลัด
อบต.

3 โครงการสนับสนุนการจัด
สวสัดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ย
เอดส์

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพแก่ผู้ปว่ยเอดส์

ผู้ปว่ยเอดส์ในพื้นที่
ต าบลปราสาททอง

60,000 60,000 54,000 54,000 54,000 จ านวน
ผู้ปว่ย

ผู้ปว่ยได้รับสวสัดิการและ
มีรายได้ตามนโยบาย
สวสัดิการทางสังคมจาก
รัฐบาล

ส านักปลัด
อบต.



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

5.4  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 สนับสนุนเงินสมทบกองทนุ
สวสัดิการชุมชนต าบล
ปราสาททอง

เพื่อส่งเสริมการจัดสวสัดิการ
สังคมใหป้ระชาชนในเขต
ต าบลปราสาททอง ให้
ครอบคลุมทกุเพศทกุวยั

สมทบงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์และแนวทาง
ที่ก าหนด

100,000 100,000 0 0 0 สมทบปี
ละ 1 คร้ัง

ประชาชนต าบลได้รับ
สวสัดิการทั่วถึงทกุระดับ

ส านักปลัด
อบต.

5 สนับสนุนเงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพต าบล
ปราสาททอง

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
กองทนุหลักประกันสุขภาพ
ต าบลปราสาททอง

สมทบงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์และแนวทาง
ที่ก าหนด

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

สนับสนุน
ปลีะ 1 

คร้ัง

ประชาชนต าบลปราสาท
ทองได้รับประโยชน์ ด้าน
สาธารณสุขจากกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ

ส านักปลัด
อบต.

 รวม 5 กิจกรรมโครงการ 11,197,200 12,424,800 14,044,400 14,164,000 14,364,000



2.บญัชีโครงการพฒันา แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยั

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยั

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 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

100,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน

ทรัพย์สิน จ านวน
 13 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ได้
พฒันาระบบในการ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561  ถึง  2565 )  
องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์



ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยั

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยั

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

2 การรับเสด็จ ส่งเสด็จฯ
เพื่อเปน็การเชิดชูสถาบนั และ
ด าเนินการกิจกรรม ในการรับ
เสด็จ -ส่งเสด็จ ฯพระมหากษตัริย์
 พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ 
ตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวการ
เตรียมการหรือด าเนินการรับเสด็จ
 - ส่งเสด็จ ตามระเบยีบและ
หนังสือส่ังการ

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั

70,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภกัดี

ส านักปลัด
อบต.

3 การจัดการเลือกต้ัง  เพื่อด าเนินการจัดการเลือกต้ัง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด

ด าเนินการการจัดการ
เลือกต้ังตามที่
คณะกรรมการ
เลือกต้ังก าหนด และ
การรณรงค์เกี่ยวกับ
ระบอบประชาธปิไตย

200,000 200,000 300,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง มีการจัดการเลือกต้ัง
ทกุระดับ เปน็ไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

4 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง

เพื่อรักษาความปลอดภยัสถานที่
ราชการ

ด าเนินการก่อสร้างร้ัว
คอนกรีตตามรูปแบบ
ที่อบต.ก าหนด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 แหง่ สถานที่ราชการมีความ
ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด
อบต.



ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยั

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยั

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

5 ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ เพื่อใหย้านพาหนะส่วนกลางใช้
การได้ดีตามปกติ

 การด าเนินการ
ซ่อมแซมกรณีช ารุด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
รายการ
ยานพาหนะ

ยานพาหนะใช้การได้ดี
ตามปกติ

ส านักปลัด
อบต.

6 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอบต.

เพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของหน่วยงานกรณีพบการช ารุด
เสียหาย

การด าเนินการ
ซ่อมแซมกรณีช ารุด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
รายการ
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินทกุรายการ
สามารถไช้การได้ดี
ตามปกติ

ส านักปลัด
อบต.

7 ติดต้ังกล้อง CCTV ในจุดเส่ียง เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน

จัดซ้ือโทรทศัน์วงจร
ปดิ จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดต้ังกล้อง  
จ านวน 12 ตัว

99,000 0 0 0 0 จ านวนพื้นที่
ติดต้ัง จ านวน 
12 จุด

พื้นที่ติดต้ังกล้องมี
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด
อบต.

 รวม 7 โครงการ 819,000 930,000 1,030,000 930,000 930,000



2.บญัชีโครงการพฒันา แบบ ผ. 02

ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการความปลอดภยัทางถนน เพื่อลดการสูญเสียในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชนจากจราจร

จัดกิจกรรมความ
ปลอดภยัทางถนน ช่วง
เทศกาลปใีหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 2 
คร้ัง ต่อปี

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภยัใน
ชีวติและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด
อบต.

2 โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณ
ภยัในชุมชน

1)เพื่อเปน็แนวทางในการปอ้งกัน
และบรรเทาผลกระทบต่อชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชนที่
เกิดจากเหตุวาตภยั 2) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพความรู้ ความเข้าใจใน
การปอ้งกันเหตุและขั้นตอนการ
ปฏบิติักรณีเกิดเหตุสาธารณภยั

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
 ปลีะ  80 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม

ลดความ
เสียหายใน
ชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนได้

ส านักปลัด
อบต.

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 



ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

3 โครงการกิจกรรมรณรงค์
ปอ้งกันยาเสพติด

เพื่อรณรงค์และปอ้งกันยาเสพติด
ในพื้นที่  เด็ก เยาวชน ประชาชน
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 
และไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด

 จัดกิจกรรมรณรงค์ใน
พื้นที่ต าบลปราสาททอง

0 0 10,000 10,000 10,000 จ านวนผุ้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ปญัหายาเสพ
ติดในพื้นที่
ลดลง

ส านักปลัด
อบต.

รวม  3  โครงการ 70,000 70,000 80,000 80,000 80,000



2. บญัชีโครงการพฒันา แบบ ผ.  02

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยั 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยั

ย.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การเสรมิสรา้งความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน

6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

1 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 50,000 จ านวน
หมู่บ้าน
เข้าถึงบริการ
 จ านวน 13
 หมู่บ้าน 
ร้อยละ
ความพึง
พอใจ คิด
เป็นร้อยละ 
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 /
กองช่าง /

กอง
การศึกษาฯ
 และส่วน
ราชการ

อื่นๆในพื้นที่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ
หลัก
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2 ส่งเสริมและสนับสนุน   
    การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

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

ด าเนินการจัดประชุม
เชิงปฏบิติัการใหแ้ก่
คณะกรรมการหมู่บา้น 
จ านวน 13 หมู่บา้น ๆ
ละ 10 คน โดย
ด าเนินการแบง่ออกเปน็
 4 รุ่น รุ่นละ 1 วนั

0.0 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้าน
มีการจัดท 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 านักปลัด
อบต.
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3 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. พนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดอบต.
ปราสาททอง และ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นทกุแหง่ในเขต
อ าเภอเขวาสินรินทร์ 
และประชาชนทกุภาค
ส่วน

20,000 200,000 200,000 20,000 0 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

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 านักปลัด
อบต.
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4 ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้บริหาร
ทอ้งถิ่น สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู 
พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุมชนต าบลปราสาททอง

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 าบลปราสาท
ทอง จ านวน 68 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า
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 านักปลัด
อบต.

5 ชุมชนเข้มแข็งปลอดยา
เสพติด

 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดในพื้นที่ต าบลปราสาททอง

ผู้น าชุมชน 13 หมู่บา้น 
ร่วมกับสถานี

ต ารวจภธูรตากูก

0 30,000    30,000 30,000 30,000 จ านวน 13
 หมู่บา้น

ชุมชนปลอดยาเสพติด  มี
พลังเครือข่ายในการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในพื้นที่

ส านักปลัด
อบต.
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6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ
หลัก

6 โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติและ
เทดิพระเกียรติสถาบนั
พระมหากษตัริย์ เพื่อใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

ประชาชนในพื้นที่ได้
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ต่างๆ และแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีความภาคภมูิใจ 
มีความรักความสามัคคี ที่ได้
เกิดมาบนแผ่นดินไทย โดยมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็
ประมุข

ส านักปลัด
อบต.

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพบคุลากร
ทอ้งถิ่น

เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่บคุลากร
ทอ้งถิ่น ใหม้ีประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

บคุลากรทอ้งถิ่น สังกัด
อบต.ปราสาททอง และ
ผู้น าชุมชน

0 0 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ
อบรม

บคุลากรทอ้งถิ่นได้รับการ
พฒันาประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด
อบต.



ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยั 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5   เสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยั

ย.6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การเสรมิสรา้งความมั่งคง ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน

6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ
หลัก

8 อุดหนุนโครงการงานรัฐ
พธิแีละเทดิพระเกียรติ
สถาบนัพระมหากษตัริย์
 ใหแ้ก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขวาสินรินทร์

เพื่อเปน็การเทดิพระเกียรติ 
สถาบนัพระมหาษตัริย์ ซ่ึงทรงเปน็
ที่มาแหง่เกียรติศักด์ิ เพราะทรงมี
พระราชตระกูลสูง ย่อมท าใหเ้กิด
ความไวว้างใจและศรัทธาต่อ
พระองค์สมค ากล่าวที่วา่ "พระราชา
เปน็สง่าแหง่แวว่แควน้"  และเพื่อ
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธคุิณของ
พระมหากษตัริย์แต่ละพระองค์

ประชาชนต าบล
ปราสาททอง ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในงานรัฐพธิี
และเทดิพระเกียรติ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์ที่
อ าเภอเขวาสินรินทร์จัด
ขึ้น

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์ ซ่ึงเปน็ที่
เครารพและยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของปวงชนชาวไทย

ส านักปลัด
อบต.

9 ลานวฒันธรรมจาก
ปราชญ์ชาวบา้นสู่
เยาวชน

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม
และภมูิปญัญาที่ดีงามของทอ้งถิ่น 
มีลานกิจกรรมส าหรับถ่ายทอด
วฒันธรรมทอ้งถิ่น จากปราช์ญ
ชาวบา้นสู่เยาวชนในพื้นที่

จัดกิจกรรมการส่งเสริม
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
อย่างน้อย 15 คร้ังต่อป ี
ใหแ้ก่เยาวชนต าบล
ปราสาททอง รับทราบ

0 0 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้
เข้า
กิจกรรม

เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวฒันธรรมอันดีงาม
ของทอ้งถิ่น และสืบทอด
ประเพณีวฒันธรรมชุมชน
สืบไป

ส านักปลัด
อบต.

รวม 9  โครงการ 180,000 390,000 750,000 570,000 550,000



2.บญัชีโครงการพฒันา  แบบ ผ.๐๒

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

1 ส ารองจ่าย (กรณีเร่งด่วนหรือ 
ฉุกเฉิน ที่มีเหตุสาธารณภยั
เกิดขึ้น)

เพื่อด าเนินการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนกรณีจ าเปน็เร่งด่วนและ
ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนั้นๆ 
ไว ้เช่น  กรณีวาตภยั/อุทกภยั 
อัคคีภยั หรือในการปฏบิติังานของ
เจ้าหน้าที่ ตามระเบยีบและ
หนังสือส่ังการ

จ านวน 12 เดือน 300,000    500,000   200,000   200,000   200,000   จ านวนคร้ัง มีงบประมาณส ารองจ่าย
กรณีเกิดเหตุ และความ
จ าเปน็เร่งด่วน ท าใหก้าร
บริหารราชการเกิด
ประสิทธภิาพสูงสุด

ส านักปลัด
อบต.

รวม 1  โครงการ 300,000    500,000   200,000   200,000   200,000   

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

57 



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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

57 



 แบบ ผ.๐๒
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนลาดผิวแอลฟลัติก สาม

แยกทศิใต้บา้นใหม่ หมู่ที่ 9  เชื่อมบา้น
ระงอล  หมู่ที่ 4  ต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจรกวา้ง 8 เมตร ยาว 
2,300 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
18,400 ตร.ม.

0 0 0 16,376,000 16,376,000 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความ

สะดวกสบายและ
มีความปลอดภยั

ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

สนง.ทาง
หลวงชนบท
 จ.สุรินท์

 แบบ ผ.๐๒ /  ๑

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ )

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน้าที่ 205]



Pag

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

2 ก่อสร้างถนนลาดผิวแอลฟลัติก บา้นระ
งอล หมู่ที่ 4 (จากหน้าบา้นนายพลอย 
ถึงบา้นนายลือ)  ต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
4,200 ตร.ม.

0 0 0 3,738,000 3,738,000 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความ

สะดวกสบายและ
มีความปลอดภยั

ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

สนง.ทาง
หลวงชนบท
 จ.สุรินท์

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟลัติกสา
ยทางส่ีแยกบา้นฉันเพล ม. 1 เชื่อสาม
แยกข้างโรงเรียนบา้นแสรออ ม.8 ต.
ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
1900 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
9,500 ตร.ม.

0 0 0 8,455,000 8,455,000 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความ

สะดวกสบายและ
มีความปลอดภยั

ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

สนง.ทาง
หลวงชนบท
 จ.สุรินท์



Pag

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

4 ถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 3 บา้นพะเนา 
ต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินริ
นทร์  เชื่อมบา้นกาเกาะ  ต าบลเมืองท ี
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย

ถนนลงหนิคลุกผิวจราจร 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 6,000 ตร.ม.

0 0 450,000 450,000 450,000 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย

เพิ่มขึ้น

อบจ.สุรินทร์

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติก  สาย
ทางบา้นสามโค หมู่ที่ 6 เชื่อมต าบลตา
กูก อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้
มีความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร กวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 17,000 ตร.ม.

0 0 11,000,000 11,000,000 11,000,000 จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย

เพิ่มขึ้น

อบจ.สุรินทร์

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บา้นพะเนา ต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อมบา้นโคกอา
โพน ต าบลช่างปี่ อ าเภอศีขรภมูิ  
จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้
มีความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิว
จราจร กวา้ง 6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 18,000 ตร.ม.

0 0 9,900,000 0 0 จ านวน 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 
3,000 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย

เพิ่มขึ้น

อบจ.สุรินทร์
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

7 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟลัติก 
สายทางบา้นฉันเพล ต าบลปราสาททอง
 อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อมบา้นกาเกาะ
 ต าบลเมืองท ีอ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้
มีความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจร กวา้ง 8 เมตร ยาว 
200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 1600 ตร.ม.

0 0 0 2,500,000 2,500,000 จ านวน 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 
200 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย

เพิ่มขึ้น

อบจ.สุรินทร์

8 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟลัติก 
สายทางบา้นตาปดุ ต าบลปราสาททอง  
เชื่อม บา้นอ าปลึ ต าบลตากูก อ าเภอเข
วาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้
มีความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจรกวา้ง 8 เมตร ยาว 
3,100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 24,800 ตร.ม.

0 0 22,072,000 22,072,000 22,072,000 จ านวน 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 

3,100 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

อบจ.สุรินทร์
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟลัติก สาย
ทางบา้นสามโค ต าบลปราสาททอง   
เชื่อมบา้นอ าปลึ  ต าบลตากูก  อ าเภอ
เขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้
มีความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจร กวา้ง 8  เมตร ยาว
 2400 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่  19,200 ตร.ม.

0 0 17,088,000 17,088,000 17,088,000 จ านวน 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 
2400 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

อบจ.สุรินทร์

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบา้นฉันเพล หมู่ที่ 2 ต าบลปราสาท
ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อม สาม
แยก บา้นสวาย ต าบลช่างปี่ อ าเภอศีขร
ภมูิ จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้
มีความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิว
จราจร กวา้ง 6  เมตร ยาว
 1800 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่  10,800 ตร.ม.

0 0 5,940,000 5,940,000 5,940,000 จ านวน 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 
1800 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

อบจ.สุรินทร์
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางสายบา้นพะเนา ต าบลปราสาททอง
 อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อมบา้นทนง
รัตน์ ต าบลเมืองท ีอ าเภอเขวาสินรินทร์
 จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นคมนาคมให้
มีความสะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิว
จราจร กวา้ง 6  เมตร ยาว
 1900 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่  11,400 ตร.ม.

0 0 0 6,270,000 6,270,000 จ านวน 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 
1900 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

อบจ.สุรินทร์

12 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกส์
คอนกรีต โดยวธิ ีPavement in - 
place Recycling สายทางบา้นแสรออ
 ต าบลปราสาททอง เชื่อมติดต่อต าบล
ตากูก      อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดั
สุรินทร์

เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรใน

พื้นที่

ระยะทาง 0.725 กม. ผิว 
จราจรกว้าง 6.00 ม. ช่วง กม.ที่
 0+000 ถึง กม. ที่ 0.725 
จุดเร่ิมต้นโครงการพิกัดซ้าย E 
352205 พิกัดขวา N 1658466
 จุดส้ินสุดโครงการ พิกัดซ้าย E 
351836 พิกัดขวา N 1659094

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

ประชาชนสามารถ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้ 
อย่างสะดวก
รวดเร็ว มีความ
ปลอดภยัในการ
เดินทางยิ่งขึ้น

อบจ.สุรินทร์
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

13 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย (
 Para Asphatice Concrete) สายทาง
บา้นตาปดุ -  บา้นสามโค ต าบล
ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมที่ชุดตามสภาพการ
ใช้งานใหส้ามารถใช้การได้ดี
ตามปกติและประชาชน
ได้รับความสะดวกสลาย
และมีความปลอดภยัต่อการ
ใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น

ด าเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีค
ด้วย (Para Asphaltic  Concrete
 ) สายทาง บ้านตาปุด - สามโค 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
375 เมตร หนา 0.05 เมตร ผิว
จราจรพาราแผสฟัลต์คอนกรีต 
หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพืน้ที่ไม่
น้อยกวา่ 1875 ตร.ม. พิกัด
โครงการ เร่ิมต้น N 14.993113  ฎ
 103.643651 จดุส้ินสุดโครงการ 
N 14.992795  E 103.647657

0 0 873,100 873,100 873,100 ถนนช ารุด
ได้รับการ
ซ่อมแซม 
จ านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนมีความ
ปลอดภยจากการ
ใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น

จังหวดั
สุรินทร์
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

14 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ( Para 
Asphaltic Concrete ) ด้วยวธิ ี
Pavenment in place recycling  
สายทางบา้นระงอล  ต าบลปราสาททอง
 อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อมต าบล เมือง
ท ีอ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมที่ช ารุด ตามสภาพ
การใช้งาน ใหส้ามารถใช้
การได้ตามปกติ และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภยัต่อการใช้รถใช้
ถนนเพิ่มขึ้น

ด าเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ( 
Para Asphaltic in Place recycling )
 สายทางบ้านระงอล ต าบลปราสาท
ทอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อมต าบล
เมอืงที อ าเภอเมอืงสุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร์ ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 
750 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีืน้ที่
ไมน่้อยกว่า 4,500 ตร.ม. พิกดัโครงการ
เร่ิมต้น N 14.959558 E 103.629750
 จดุส้ินสุดโครงการ N 14.953390 E 
103.627270

0 0 2,209,900 2,209,900 2,209,900 จ านวน 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 
750 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

จังหวดั
สุรินทร์
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

15 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ด้วย ( Para 
Asphatice Concrete) สายทางบา้น
แสรออ - บา้นฉันเพล ต าบลปราสาท
ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์

เพื่อพฒันาเส้นทางการ
คมนาคม ที่ช ารุดตามสภาพ
การใช้งาน ใหส้ามารถใช้
การได้ตามปกติ และ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภยัต่อการใช้รถใช้
ถนนเพิ่มขึ้น

เสริมผิว Para asphalt 
concrete หนา 4 
เซนติเมตร บนผิวทาง
คอนกรีตเสริมขนาดกวา้ง 5
 เมตร ระยะทางยาว 1,950
 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
9,750 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ ์
โครงการ 1 ปา้ย

0 0 4,348,900 4,348,900 4,348,900 จ านวน 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 

1,950 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรเพิ่ม
มากขึ้น

จังหวดั
สุรินทร์
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

16 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ( Para 
Asphaltic Concrete ) ด้วยวธิ ี
Pavenment in place recycling  
สายทางบา้นฉันเพล  ต าบลปราสาท
ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ เชื่อม บา้นกา
เกาะ ต าบล เมืองท ีอ าเภอเมืองสุรินทร์
 จังหวดัสุรินทร์

เพือ่ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีดี่ มีการ
สัญจรทีส่ะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

ซ่อมแซมถนนลาดยาง (Para 
Asphaltic concrete) ด้วยวธิ ี
Paverment in place reycling 
STA 0+710-STA .1 +800 ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทางยาว
 1,090 เมตร หนา 4 เซนติเมตร 
หรือ มีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 6,540 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1
 ชุด

0 3,590,000 3,590,000 3,590,000 3,590,000 จ านวน 1 
เส้นทาง
ระยะทาง
 1,090 
เมตร

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
เชื่อมระหวา่ง
ต าบลที่
สะดวกสบาย มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

อบจ.
สุรินทร์

17 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก  หมู่ที่ 1 บา้นฉันเพล 
ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์
 จังหวดัสุรินทร์

1)เพือ่แก้ไขปัญหารการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอ 2) 
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด าเนินการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้าน
ฉันเพล  จ านวน 1 ระบบ ตาม
รูปแบบที่อบต.ปราสาททองก าหนด

0 0 0 6,000,000 6,000,000 ระบบ
ประปาผิว
ดินขนาด
ใหญ่มาก 
จ านวน 1 
แหง่

ประชาชน จ านวน
 280 ครัวเรือนมี
น้ าประปาเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ที่
เพยีงพอ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

18 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก  หมู่ที่ 8  บา้นแสรออ 
ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์
 จังหวดัสุรินทร์

1)เพือ่แก้ไขปัญหารการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอ 2) 
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด าเนินการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้าน
ฉันเพล  จ านวน 1 ระบบ ตาม
รูปแบบที่อบต.ปราสาททองก าหนด

0 0 0 6,000,000 6,000,000 ระบบ
ประปาผิว
ดินขนาด
ใหญ่มาก 
จ านวน 1  
แหง่

ประชาชน จ านวน
 225  ครัวเรือนมี
น้ าประปาเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ที่
เพยีงพอ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

1.  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค
              1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุ การบรกิาร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านที่มา

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ทางบา้นระงอล หมู่ที่ 4 - บา้นใหม่ หมู่
ที่ 9)

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ให้ได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยเพิม่ขึ้น

ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร
 ยาว 1070 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 6,420 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน  1 ชุด  
พิกัด N 14.971235 E 
103.632077 จดุส้ินสุดโครงการ 
พิกัด 14.978655 E 103.628866

0 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 1 
เส้นทาง 
ระยะทาง 
1070 เมตร

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
เชื่อมระหวา่ง
หมู่บา้น ต าบลที่
สะดวกสบาย มี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

0 5,690,000 82,471,900 121,910,900 121,910,900 รวม   19    โครงการ 



 แบบ ผ.๐๒ / ๑

เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

  (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท) (KPI)
1 บรูณะซ่อมแซมและ

ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบองค์
ปราสาททอง

1)เพื่อเปน็การท านุบ ารุงรักษา
และอนุรักษโ์บราณสถาน         
2) เพื่อการพฒันาการทอ่งเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ปรับปรุงภมูิทศัน์ให้
สวยงามและจัดสร้างปา้ย
ประวติัความเปน็มาของ
องค์ปราสาททอง

0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
แหง่

มีภมูิทศัน์ที่สวยงามเหมาะแก่การ
เปน็แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ และพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษไ์ด้

กรม
ศิลปากร 

จ.
นครราชสีมา

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-  ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



เปา้หมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

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

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ววิถีชมุชน /ยุทธศาสตร์ที ่๕ การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

2 ขอรับสนับสนุนงบประมาณ
โครงการจัดงานประจ าป ี
องค์ปราสาททอง

1) เพื่อส่งเสริมและพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์วฒันธรรม 
ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่น     
2)  เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและสร้างรายได้
จากการทอ่งเที่ยวใหแ้ก่ชุมชน  3) 
 เพื่อประชาสัมพนัธข์้อมูลให้
นักทอ่งเที่ยวได้รู้จักปราสาททอง 
เพิ่มขึ้น

จัดการแสดง แสงสี เสียง
 และพธิบีวงสรวงองค์
ปราสาททอง ในวนัที่ 13 
เมษายน ของทกุป ี 
ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือ
ต่างๆ และ จัดตลาดนัด
โบราณเพื่อจ าหน่าย
สินค้าชุมชน

0 0 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักทอ่งเที่ยวได้รุ้จักองค์ปราสาท
ทอง มากขึ้น และประชาชนเหน็
ความส าคัญของความเปน็มาใน
ชุมชนมีความรักความสามารถ 
และสร้างรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่มี ได้ และเกิด
การสืบสานประเพณีที่ดีงามใน
ทอ้งถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

 /อบจ.
สุรินทร์

  รวม   2  โครงการ 0 0 1,300,000 1,300,000 1,300,000



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)
1 การบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตร

ระดับต้าบล  (ต้าบลปราสาททอง)
เพื่อส้ารวจออกแบบ และพัฒนาแหล่งน้้า
เพื่อการเกษตร เชงิระบบ เชน่การขดุลอก 
ขดุขยาย การกา้จดัวชัพืช การวางระบบท่อ
ส่งน้้าเพื่อการเกษตรกลุ่มเกษตรกร การ
กา้หนดทางน้้าให้ครอบคคลุก พื้นที่ท้า
การเกษตร และแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน
น้้าให้แกเ่กษตรกรในพื้นที่อยา่งยั่งยนื  และ
การพัฒนาระบบธนาคารน้้าใต้ดินเพื่อ
การเกษตร

ด้าเนินการส้ารวจออกแบบระบบการ
จัดการน้้าและวางระบบขุดลอก ก้าจัด

วชัพชื บริเวณล้าหว้ยภายในต้าบล
ปราสาททอง ใหเ้ชื่อมต่อถึงกัน จ้านวน 2 
ระยะ (ระยะที่ 1 ขนาดกวา้ง 26 เมตร ยาว

 8,650 เมตร พกิัด เร่ิมต้น 
14.946117N,103.652197E  พกิัดส้ินสุด
 14.993770N, 103.617538E  ) , (ระยะ

ที่ 2 ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 5,920 
เมตร พกิัด เร่ิมต้น 14.99760N, 

103.659650E พกิัดส้ินสุด 14.979515N,
 103.633033E )

0 0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ระยะทาง
รวม 

14,570 
เมตร

เกษตรกรมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น มนี้้า
เพื่อการเกษตรที่
เพยีงพอตลอดป ีและ
สามารถบริหารการ
จัดการน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สนง.
ชลประทาน

จงัหวดั
สุรินทร์

2 วางทอ่ระบายน้้าฝ่ังทศิเหนอืล้าหว้ยโสน
 หมู่ที่ 7 บา้นตาปดุ ต้าบลปราสาททอง
 อ้าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงัพื้นที่ท้า
การเกษตร

วางท่อระบายน้้า Dai 0.80 เมตร และ
บ่อพัก คสล.พร้อมฝา 35 จดุ ความ
ยาวรวม 917 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จา้นวน 1 ชดุ

1,828,000 0 0 0 0 ระยะทาง
 917 เมตร

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การแกไ้ขปญัหาน้้าทว่ม
ขังพื้นที่ท้าการเกษตร

อบจ.สุรินทร์

แบบ ผ. ๐๒ /๑

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 )

องค์การบริหารสว่นต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร
ข. ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสง่เสริมเกษตรอินทรียอ์ยา่งครบวงจร 

งบประมาณและผ่านที่มา

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

3 ขุดลอกวัชพชืหนองละหงุ บา้นฉันเพล 
หมู่ที่ 2

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการก้าจัดวัชพชืหนองละ
หงุ ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 
100 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร 

พร้อมตกแต่งลาดเอยีง

350,800 0 0 0 0 ระยะทาง
 100 เมตร

หนองละหงุ มปีริมาณ
กกัเกบ็น้้าเพิ่มขึ้น 
สามารถแกไ้ขปญัหาภยั
แล้งได้

กองชา่ง

4 ขุดหนองหนองละหุ่ง หมู่ที่ 2 เพื่อพฒันาแหล่งน้้า เพิ่มปริมาณการ
กกัเกบ็น้้า และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ด้าเนนิการขุดลอก หนองละหุ่ง 
ขนาดกว้าง 107 เมตร ยาว 122 

เมตร ลึก 4.00 เมตร พร้อม
ตกแต่งลาดเอยีง ปริมาณดิน 

26,778 ลบ.ม.

0 965,000 0 0 0 ระยะทาง
 122 เมตร

หนองละหงุ มปีริมาณ
กกัเกบ็น้้าเพิ่มขึ้น 
สามารถแกไ้ขปญัหาภยั
แล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

5 ขุดลอกหนองถนน บา้นสามโค หมู่ที่ 6 เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่ และใช้ผลิตน้้าประปา
หมู่บา้น

ด้าเนนิการขุดลอกหนองถนน 
ขนาดกว้าง 106 เมตร ยาว135 
เมตร ลึกจากระดับเดิมเฉล่ีย 
4.00 เมตร  ลาดเอยีง 1:2  
พร้อมบรรได คสล. 3 จุด

1,621,128 1,989,000 0 0 0 ระยะทาง
 130 เมตร

หนองถนน มปีริมาณกกั
เกบ็น้้าเพิ่มขึ้น สามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

สนง.
ชลประทาน

จงัหวดั
สุรินทร์

6 ขุดลอกวัชพชืล้าหว้ยระหาร    บา้นแส
รออ หมู่ที่ 8

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกวัชพชืหว้ยระ
หาร ระยะทางยาว 950  เมตร

729,000 0 0 800,000 800,000 ระยะทาง
 950 เมตร

หว้ยระหาร มปีริมาณ
กกัเกบ็น้้าเพิ่มขึ้น 
สามารถแกไ้ขปญัหาภยั
แล้งได้

สนง.
ชลประทาน

จงัหวดั
สุรินทร์



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

7 ขุดลอกล้าหว้ยระหาร หมู่ที่ 8 บา้นแส
รออ

เพื่อพฒันาแหล่งน้้า เพิ่มปริมาณการ
กกัเกบ็น้้า และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ด้าเนนิการขุดลอกหว้ยระหาร  
ระยะทางยาว 950 เมตร มพีื้นที่
ขุดลอกไมน่อ้ยกวา 25,144 ตร.
ม. หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร พร้อม
ตกแต่งลาดเอยีง

0 2,157,000 0 0 0 ระยะทาง
 950 เมตร

หว้ยระหาร มปีริมาณ
กกัเกบ็น้้าเพิ่มขึ้น 
สามารถแกไ้ขปญัหาภยั
แล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

8 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ บา้นใหม ่หมู่ที่
 9

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกสระน้้าสะอาด 
 จ้านวน 2 แหง่  พื้นที่รวม 1 ไร่ 
60 ตารางวา

0 0 200,000 200,000 200,000 จ้านวน 2
 แหง่

สระน้้าสาธารณะ มี
ปริมาณกกัเกบ็น้้า
เพิ่มขึ้น สามารถแกไ้ข
ปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

9 ขุดลอกขยายเขตหนองเกาะ      บา้น
ระไซร์ หมู่ที่ 10

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอก หนองเกาะ 
ขนาดพื้นที่ 2  - 1 -3 ไร่

0 0 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1
 แหง่

หนองเกาะ มปีริมาณ
กกัเกบ็น้้าเพิ่มขึ้น 
สามารถแกไ้ขปญัหาภยั
แล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

10 ขุดลอกหนองโพธิ ์ บา้นหนองโพธิ ์หมู่ที่
 13

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอก หนองโพธิ ์
ขนาดพื้นที่ 16 - 1 - 41 ไร่

0 0 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1
 แหง่

หนองโพธิม์ปีริมาณกกั
เกบ็น้้าเพิ่มขึ้น สามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

11 ส่งเสริมการพผลิตและการใช้
สารอนิทรีย์และชดการใช้สารเคมยี์

1)เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้
สารอนิทรีย ์(สารเร่งพด.และสาธติ การท้า
ปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน) 2) ผลิตน้้าหมกั
ชวีภาพ  3) ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด
ปรับปรุงบ้ารุงดิน 4) รณรงค์งดเผาฟาง
และต่อซังพืช

กลุ่มเกษตรกรต้าบลปราสาททอง
  จ้านวน 100 คน ต่อปี

0 0 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 
300 คน

เกษตรกรมคีวามรู้เพิ่มขึ้น 
และสามารถลดการใช้
สารเคมยีใ์นแปลงนาขา้ว 
และลดต้นทุนการผลิต ท้า
ให้มรีายได้เพิ่มขึ้น

สนง.
พฒันา
ที่ดิน

จังหวัด
สุรินทร์



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

12 พฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์

เพื่อใหค้วามรู้และพฒันากลุ่ม
เกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรีย์ กลุ่มใหม ่ขั้นที่ 1

กลุ่มเกษตรกรต้าบลปราสาททอง
 ที่ท้าเกษตรอนิทรีย์   จ้านวน 50
 คน ต่อปี

0 0 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 
150 คน

การผลิตขา้วหอมมะลิใน
พื้นที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์
และสามารถสร้างมลูค่าเพิ่ม
ในการผลิตสินค้าเกษตร
อนิทร์ ได้

สนง.
พฒันา
ที่ดิน

จังหวัด
สุรินทร์

13 ขอรับสนบัสนนุโครงการติดต้ังระบบ
สูบน้้าพลังงานแสงอาทติย์เพื่อการเกษตร

1) เพื่อส่งเสริมระบบสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื่อใชท้้าการเกษตร 2) ลด
ต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร และเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคา 3) 
เพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้เทคโนโลยพีลังงาน
แสงอาทิตยใ์นชมุชน 4) เพื่อแกไ้ขปัญหา
ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรของเกษตรกร 
5) เพื่อให้เกดิการใชท้รัพยากรที่มใีน
ท้องถิ่นอยา่งมปีระสิทธภิาพ 6) เพื่อให้เกดิ
การสร้างงานสร้างอาชพี และสร้างรายได้ 
ลดรายจา่ย

กลุ่มเกษตรกร 7  ครัวเรือนขึ้นไป
 หรือวิสาหกจิชุมชน ที่มพีื้นที่ท้า
การเกษตรไมน่อ้ยกว่า 15 ไร่   
จ้านวน 6 กลุ่ม เสนอขอรับ
สนบัสนนุงบประมาณจาก 
ส้านกังานบริหารกองทนุเพื่อ
ส่งเสริมการอนรัุกษพ์ลังงาน 
กระทรวงพลังงาน

465,300 930,600 465,300 465,300 465,300 จ้านวน 6
  กลุ่ม

กลุ่มเกษตรกร /
วิสาหกจิชุมชน มรีะบบ
สูบน้้าพลังงาน
แสงอาทติย์เพื่อ
การเกษตร ใช้ในการ
ท้าการเกษตร และ
สามารถพฒันาพื้นที่
การเกษตรและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆในพื้นที่ได้

สนง.บริ
หารกองทุน

เพื่อ
ส่งเสริม

การ
อนุรักษ์
พลังงาน

14 ขุดลอกหนองจบก หมู่ที่ 1 บา้นฉันเพล
 ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินริ
นทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหนองจบก 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1
 แหง่

หนองจบกมปีริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าเพิ่มขึ้น 
และสามารถแกไ้ข
ปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

15 ขุดลอกหนองพะเนา (หนองใหญ)่ หมู่ที่
 3 บา้นพะเนา ต้าบลปราสาททอง 
อ้าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหนองพะเนา  
ขนาดพื้นที่ 14 - 2 -36 ไร่

0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1
 แหง่

หนองพะเนา มปีริมาณ
ในการกกัเกบ็น้้า
เพิ่มขึ้นและสามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

16 ขุดลอกหว้ยแจงแมง หมู่ที่ 3 บา้นพะ
เนา ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสิน
รินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหว้ยแจงแมง 0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จา้นวน 1 
แห่ง

หว้ยแจงแมง มปีริมาณ
ในการกกัเกบ็น้้า
เพิ่มขึ้นและสามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

ส้านกังาน
ชลประทา
นจังหวัด
สุรินทร์

17 ขุดลอกหนองระงอล ม.4 ต้าบล
ปราสาททอง  เชื่อมคลองส่งน้้าบา้น
สดอ  ต้าบลเขวาสินรินทร์ อ้าเภอเข
วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหนองระงอล 
เชื่อม คลองส่งน้้าบา้นสดอ

0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จา้นวน 1 
แห่ง

หนองระงอล มปีริมาณ
ในการกกัเกบ็น้้า
เพิ่มขึ้นและสามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

18 ขุดลอกคลองส่งน้้าบา้นบญุโลก ต้าบล
ปราสาททอง เชื่อม คลองส่งน้้าบา้น
สดอ ต้าบลเขวาสินรินทร์ อ้าเภอเข
วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกคลองส่งน้้า
บา้นบญุโลก เชื่อมคลองส่งน้้า
บา้นสดอ

0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จา้นวน 1 
แห่ง

คลองส่งน้้าบา้นบญุโลก
มปีริมาณในการกกัเกบ็
น้้าเพิ่มขึ้นและสามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

ส้านกังาน
ชลประทา
นจังหวัด
สุรินทร์

19 ขุดลอกหนองไทร หมู่ที่ 5 บา้นหนอง
ไทร ต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเข
วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอหนองไทร 
ขนาดพื้นที่ 19-0-47 ไร่

0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จา้นวน 1 
แห่ง

หนองไทร มปีริมาณใน
การกกัเกบ็น้้าเพิ่มขึ้น
และสามารถแกไ้ข
ปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

20 ขุดลอกหว้ยตาโต๊ะ ม.4 บา้นระงอล 
เชื่อมคลองส่งน้้า ม.9 บา้นใหม ่ต้าบล
ปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหว้ยตาโต๊ะ 
เชื่อมคลองส่งน้้า บา้นใหม่

0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน 1
 แหง่

หว้ยตาโต๊ะ มปีริมาณ
ในการกกัเกบ็น้้า
เพิ่มขึ้นและสามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

ส้านกังาน
ชลประทา
นจังหวัด
สุรินทร์



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

21 ขุดลอกหนองกนัล๊วง หมู่ที่ 8 บา้นแส
รออ ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสิน
รินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหนองกนั  ล๊วง
 ขนาดพื้นที่ 13 -2 - 24 ไร่

0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1
 แหง่

หนองกนัล๊วง มปีริมาณ
ในการกกัเกบ็น้้า
เพิ่มขึ้นและสามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

22 ขุดลอกหนองกระสาม หมู่ที่ 8  บา้นแส
รออ  ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเข
วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหนองกระสาม
 ขนาดพื้นที่ 6-3-63 ไร่

0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1
 แหง่

หนองกระสาม มี
ปริมาณในการกกัเกบ็
น้้าเพิ่มขึ้นและสามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

23 ขุดลอกหนองตาเกด ม. 10 บา้นระไซร์ 
 ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินริ
นทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหนองกระสาม
 ขนาดพื้นที่ 6-3-63 ไร่

0 0 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1
 แหง่

หนองตาเกด มปีริมาณ
ในการกกัเกบ็น้้า
เพิ่มขึ้นและสามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

24 ขุดลอกหนองตราด หมู่ที่ 13 บา้นหนอง
โพธิ ์ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสิน
รินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหนองกระสาม
 ขนาดพื้นที่ 4-1-71ไร่

0 0 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1
 แหง่

หนองตราด มปีริมาณ
ในการกกัเกบ็น้้า
เพิ่มขึ้นและสามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

25 ขุดลอกหนองตาเมง็ หมู่ที่ 12 บา้นโพธิ์
นอ้ย ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเข
วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหนองตาเมง็ 
ขนาดพื้นที่ 4-1-43ไร่

0 0 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1
 แหง่

หนองตาเมง็ มปีริมาณ
ในการกกัเกบ็น้้า
เพิ่มขึ้นและสามารถ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

26 ขุดลอกหนองตาสอน หมู่ที่ 11 บา้นตา
สอน ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเข
วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อก้าจัดวัชพชืและเพิ่มปริมาณใน
การกกัเกบ็น้้า และปอ้งกนัปญัหาภยั
แล้งในพื้นที่

ด้าเนนิการขุดลอกหนองตาเมง็ 
ขนาดพื้นที่ 15-2-26ไร่

0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1
 แหง่

หนองตาสอน มปีริมาณ
ในการกกัเกบ็น้้าเพิ่มขึ้น
 และสามารถแกไ้ข
ปญัหาภยัแล้งได้

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

4,994,228 6,041,600 57,165,300 57,965,300 57,965,300 รวม 26 โครงการ 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์บ้านงาน
และงานครัว 

เพื่อน้ามาใช้กรองน ้าดิบ
ห้องสุขาให้สุขภณัฑ์มี
ความสะอาดทนทาน 

เครื่องกรองน ้า   ชนิดถังแสตนเลส  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10 

นิ ว  จ้านวน  2  เครื่อง   

36,000 0 0 0 0 ส้านักปลดั
อบต. 

2 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อน้ามาใช้ในการฉีด
พ่นก้าจัดยุงป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ้านวน 2 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะดังนี  
-ปริมาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า 40 
ลิตร/ชม. 
-ถังบรรจุน ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 

-เครื่องยนต์ก้าลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 

118,000 0 0 0 0 ส้านักปลดั
อบต. 

3 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อน้ามาใช้งานป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

ชุดดับเพลิงมาตรฐาน จ้านวน 2 ชุด 

แต่ละชุดประกอบด้วย 

-เสื อ 

-หมวก 

-กางเกง 

-รองเท้า 

-ถุงมือ -ผ้าคลุมศรีษะ 

0 0 78,000 0 0 ส้านักปลดั
อบต. 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อน้ามาใช้ใน
ส้านักงาน งาน
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

จัดซ้อเครื่องขยายเสยีง  1 ชุด  
ประกอบด้วย 
1)เครื่องขยายเสยีงแบบมีระบบ
ผสมผสานเสียงในตัว (Power 
Mixer 
3)เครื่องขยายเสยีง (Power 
amplifer) 
ตั งตามราคาท้องถิ่น 

25,000 0 0 0 0 ส้านักปลดั
อบต. 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ติดตั งในอาคาร
ส้านักงาน ป้องกัน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

จัดซื อโทรทัศน์วงจรปดิ จ้านวน 1 
ชุด พร้อมติดตั งประกอบด้วย
อุปกรณ์  
1)เครื่องบันทึก 16CH จ้านวน 1 
เครื่อง 2) กล้อง HDCVI 2 mp 
จ้านวน 12 ตัว  
3) HDD 2TB ฮาร์ดิสเก็บข้อมูล 2 
TB จ้านวน 1 ลูก 
4) ชุดสาย adapter ต่อ  

99,000 0 0 0 0 ส้านักปลดั
อบต. 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

     สัญญาณไฟฟ้า จ้านวน 12 ชุด       



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

สายสญัญานขนาดยาวไม่น้อยกว่า 
300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ตดิตั ง ตั ง
จ่ายตามราคาท้องถิ่น 
 

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื อโทรทัศน์ แอลอดีี (LED TV) 
ระดับความละเอียด จอภาพ 
1,366x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ ว 
จ้านวน 2 เครื่อง ๆละ 8,000 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์

16,000 0 0 0 0 กอง
การศึกษา
ฯ 

 7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 

50,000 200,000 0 0 0 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ เพ่ือใช้ในงาน
ส้ารวจออกแบบ 

งานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 

1.จัดซื อไม้ สต๊าฟอลมูิเนียมแบบชัก 
ขนาดความยาว 4.00 เมตร สามารถ
เลื่อนขึ นลงได้ทุกช่วง 1.00 เมตร เป็น 4 
ท่อน มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตวั E  
โดยแบ่งเป็นช่วงๆ ละ 1 เซนติเมตร มี
เลขก้ากับทุก 10 เซนติเมตร ท่อน
ล่างสุดกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนตเิมตร  
และหนาไม่น้อยกว่า 2.5 เซนตเิมตร มี
หลอดระดับฟองกลม และซองบรรจุ
ไม้สต๊าฟ มีปุ่มล็อคยึดขณะไช้งาน  มี
โลหะหุ้มปลายทั งสองด้าน 
 
 
 
 
 

0 1,500 0 0 0 กองช่าง 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

  
 9 

 
การเกษตร  

 
ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครุภัณฑ์การเกษตร 

 
เพ่ือใช้ในงานส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)เพื่อจัดซื อถังสต๊อคน ้าเชื อแช่แข็งปากกว้าง 
ขนาดไม่ต่้ากวา่ 35 ลิตร มีคุณลักษณะดงันี  
1.เป็นถังท้าด้วยอลูมิเนียมหรือสเตนเลส ฉนวน
ภายในเป็นระบบ Multilayered Insulation หรือ 
Super Insulation รอยต่อของถังชั นนอกต้อง
หลอมละลายเป็นเนื อเดียวกันโดยวิธี Arc 
Welding ขนาดบรรจุไนโตรเจนเหลวได้ไม่ต่้ากว่า 
35 ลิตร ปากถังมีร่องส้าหรับแขวน Canister   
2.มีฝาปิดและมีหูหิ ว 2 ขา้งของตัวถัง 
3.ปากถังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 100 
มิลลิเมตร  
4.มีcanister ชนิด 2 ชั น มีขอพร้อม goblet 
พลาสติกส้าหรับใส่หลอดบรรจ ุน ้าเชื อไม่น้อยกว่า 
6 ชุด และcanister แต่ละอันมกี้านโลหะส้าหรับ
ยก goblet 
 
 
 
 
 

 
0 

 
0 

 
40,000 

 
0 

 
0 

 
ส้านักปลัด

อบต. 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

หลัก 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5.สามารถใส่หลอดบรรจุน ้าเชื อชนิด Ministraw    
( 0.25 มิลลิลิตร) ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 หลอด 
6. อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวไม่เกิน 0.4 
ลิตรต่อวัน   
7. มีฝาถังอะไหล่ 2 ฝา และมีสติกเกอรแ์สดง
ค้าแนะน้าการใช้ถังเป็นภาษาไทย ติดบริเวณฝาถัง
หรือตัวถังตามความเหมาะสม 
8.ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 (version 
2000) หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 
2) เพื่อจัดซื อถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่
น้อยกว่า 30 ลิตร  มีคุณสมบัติดังนี  
    1. เป็นถังท้าด้วยอลูมิเนียมหรือสเตนเลส 
ฉนวนภายในเป็นระบบ Multilayaered 
Insulation หรือ Super Insulation รอยต่อของ
ถังชั นนอกต้องหลอมละลายเป็น 
เนื อเดียวกันโดยวธิี Are Welding ขนาดบรรจุ
ไนโตรเจนเหลวได้ไม่ต่้ากว่า30 ลิตร  คอถังไม่มี
ร่องส้าหรับแขวน Canister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

      2.มีฝาปิดและมีหูหิ ว 2 ข้างของตัวถัง 
3.อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวไม่เกิน 0.3 
ลิตรต่อวัน 
4.ถังเมื่อบรรจุไนโตรเจนเหลวแล้ว มีน ้าหนักไม่
เกิน 50 กิโลกรัม 
5.มีฝาถังอะไหล่ 2 ฝา และมีสติกเกอรแ์สดง
ค้าแนะน้าการใช้ถังเป็นภาษาไทย ติดบริเวณฝาถัง
หรือตัวถังตามความเหมาะสม 
6.มีอุปกรณ์ตักไนโตรเจนเหลวประจ้าถัง 
7. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001  
(version 2000 ) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
ส้านักปลัด

อบต. 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

10 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือให้มีเก้าอี ไว้รองรับ
ผู้รับประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื อเก้าอี พลาสติก  มีพนักพิง  ไม่มีท้าว
แขน ขนาดหน้าขากว้าง 460 มม. ความยาว
จากขาหน้าถึงขาหลัง 485 มม.  ความสูง
จากพื นถึงพนักพิง  814  มม.  ความสูงจาก
พื นถึงที่น่ัง 430 มม. ขนาดพื นท่ี นั่งกว้าง  
405 มม. ลึก  382 มม.   น ้าหนักสุทธิ 
2,000 กรัม ( +/-50 กรัม)  สีมาตรฐาน 
ผลิตจากโพลีพรอบพีลีน สามารถทนความ
ร้อยไดไ้ม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซยีส ทน
ต่อสารเคมี ประเภทกรดและดา่งชนิดอ่อน
ได้ดี  เนื อพลาสติกเมื่อโดนแสงแดดใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จะไมก่รอบแตก
และบิดงอ  
จ้านวน 100 ตัว  
 
 

 
25,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
ส้านักปลดั

อบต. 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
11 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 
เพ่ือใช้ในการบริการ
ประชาชน  

 
จัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ้านวน 5 เครื่องๆ
ละ 700 บาท  โดยมีคณุลักษณะพื นฐาน
ดังนี  

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได ้

- มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 4.8 MHZ  

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได ้

- สามารถใช้กับบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 
Volts, และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างน้อย 

  

 
0 

 
3,500 

 
0 

 
0 

 
ส้านักปลัด

อบต. 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการติดตั ง
รถบรรทุกน ้า ขนาด
ความจุ 10,000 ลิตร 
จ้านวน 1 คัน  และ
เพ่ือใช้ในการบริการ
ประชาชน 

 
- จัดซื อครภุัณฑ์ GPS  จ้านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี  
- มีระบบติดตามพาหนะ 
- มีระบบแจ้งเตือนความเร็ว 
- มีระบบอ่านใบขับขี ่
- มีระบบตรวจวัดระดับน ้ามัน 
- อัพเดทข้อมูลทุก 1 นาท ี
- รายงานความเร็ว 
- รายงานจอดดับเครื่อง ติดเครื่อง 
- ดูประวตัิย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 
เดือน  
- มีระบบแผนท่ี ลิขสิทธิ ์

 
0 

 
12,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
ส้านักปลดั

อบต. 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13 การศึกษาฯ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน  เพ่ือใช้ส้าหรับอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฉันเพล    

จัดซื อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบตั งพื นหรือแบบแขวน ส้าหรับพื นที่ห้อง
ประมาณ 112 ตร.ม. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านฉันเพลจ้านวน 3 เครื่อง ๆละ 
47,000 บาท โดยมีลักษณะพื นฐาน ดังนี  

1) ขนาดที่ก้าหนดเป็นขนาดไม่ต่้า
กว่า 36,000 บีทีย ู

2) ราคาที่ก้าหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติดตั ง 

3) เครื่องปรับอากาศ ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบส้าเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อน จากโรงงานเดียวกัน  

5) มีความหน่วงเวลาการท้างานของ
คอมเพรสเซอร์  

 
 
 
 

0 0 141,000 0 0 กอง
การศึกษา

ฯ 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีโต๊ะ
เก้าอี ส้าหรับการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ  

จัดซื อโตะ๊และเก้าอี สา้หรับเด็กเล็ก  จ้านวน 
15 ชุด ๆละ 2,800 บาท ( 1 ชุด
ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี  6 ตัว) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี  

1) ชุดโต๊ะอนุบาล เสากล 1.5 นิ ว 
หน้าไฟเมก้าขาว ขนาด 60x 120 
x 55 ซ.ม. ( 4 ขา)  

2) เก้าอี เด็กเล็ก ขนาด 25x 28x 54 
ซ.ม.  

0 0 42,000 0 0 กอง
การศึกษา

ฯ 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ในกิจกรรมการ
รณรงค์ป้องกันลูกน ้า
ยุงลาย และการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง ( ULV) 
จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะไม่น้อย
กว่าดังนี   

1) เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง 
(ULV) ชนิด สะพายหลังท้างาน
ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 
จังหวะ 

2) ขนาดของละอองสารเคมี  
(Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิต
ได้ มีค่า VMD ไม่เกิน 30 
ไมครอน  

3) ถังบรรจุสารเคมีท้าด้วยวสัดุที่ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือ
ตัวท้าลายอื่นๆ ความจไุม่น้อยกว่า 
2 ลิต  

4) ถังบรรจุสารเคมีระบบกวนน ้ายา
อัตโนมัติ เพื่อให้น ้ายาแตกตัวดี 
ไม่เกดิตะกอน  

 
 
 

0 0 79,000 0 0  



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

     5) ถังบรรจุน ้ามันเชื อเพลิงท้าด้วย
วัสดุที่ทนต่อการกดักร่อนของ
สารเคมีหรือตัวละลายอื่นๆ  
ความจุไม่น้อยกว่า 0.9 ลิตร 

6) มีวาล์วควบคุมปริมาณน ้ายา 4 
ระดับ 

7) น ้าหนักเครื่องเปล่า (ไมร่วมน ้ายา
เคมีและน ้ามันเชื อเพลิง) ไม่เกิน 
14 กิโลกรัม 

8) ระยะพ่น  แนวราบ 16 เมตร 
แนวตั ง 13 เมตร  

9) ความเร็วลมสูงสุด 85 เมตร /
ช่ัวโมง 

10) มีอุปกรณ์ประจ้าเครื่องดังนี   
- คู่มือการใช้งาน รายละเอียดโครงการ

สร้างชิ นส่วน และตารางแสดงอัตรา
การไหลของสารเคมีชนิดมีตะแกรง
กรอง 
 
 
 
 
 

      



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

     -กรวยเติมน า้มันเชื อเพลิงชนิดมตีระแกรง
กรอง 
-กรวยเติมน า้ยาเคมีชนิดมีตะแกรงกรอง 
-เครื่องพ่นชนิดฝอยละออง (ULV) สะพาย
หลัง ท่ีน้ามาเสนอต้องเป็นเครื่องที่อยู่ใน
สายการผลิต ไม่ใช่เครื่องพ่นดัดแปลงเพื่อให้
ได้ตามคณุลักษณะ (งบประมาณตั งจ่ายตาม
ราคาท้องถิ่น) 

     ส้านักปลดั
อบต. 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

16 การเกษตร ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง /เพื่อการอุปโภค
บริโภค 

ครุภณัฑ์โครงการระบบสบูน ้าพลังงานแสง
อาทติย์เพื่อการเกษตรองค์การบรหิารส่วน
ต้าบลปราสาททอง  ประกอบด้วย 

1) แผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
ชนิดผลึก มีก้าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่้า
กว่า 250 วัตต์สูงสุด (wp) ต่อแผง 
จ้านวน 10 แผง 

2) เครื่องสูบน ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า ไดร้ับการรองรับมาตรฐาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ
มอก. 9001 หรือ ISO 9001 สูบ
น ้าแบบบ่อลึกและสามารถสูบน ้า
ได้ไม่น้อยกว่าปรมิาณน า้ 5 
m3/hrที่ระดับความสูงสุทธิ 50 
เมตร  จ้านวน 1 ชุด  
 
 
 
 
 
 

0 163,000 0 0 0 ส้านักปลดั
อบต. 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

     3) ชุดควบคุมการท้างานพร้อมชุด
อุปกรณ์สื่อสารทางไกล สามารถ
แสดงข้อมูลการท้างานของเครื่อง
สูบน ้า ผ่านอุปกรณส์มาร์ทโฟน 
แทปเล็ต คอมพิวเตอร์พีซไีด้ โดย
อย่างน้อยต้องสามารถแสดงข้อ
มูลค่าก้าลังไฟฟ้าที่รับเข้า 
แรงดันไฟฟ้าที่รับเข้า 
กระแสไฟฟ้าที่รับเข้า อัตราการ
ไหลของน ้ากระแสไฟฟ้าที่รับเข้า 
อัตราการไหลของน ้า และอัตรา
การไหลของน ้า และความเร็วของ
มอเตอร์ จ้านวน 1 ชุด  

      

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 เคหะและชุมชน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อน น ้าไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค 

โครงการติดตั งระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5  

1) แผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 250 วัตต์ 
ชนิดผลึก มีก้าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่้า
กว่า 250 วัตต์สูงสุด (wp) ต่อแผง 
จ้านวน 10 แผง 

2) เครื่องสูบน ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า ไดร้ับการรองรับมาตรฐาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ
มอก. 9001 หรือ ISO 9001 สูบ
น ้าแบบบ่อลึกและสามารถสูบน ้า
ได้ไม่น้อยกว่าปรมิาณน า้ 5 
m3/hrที่ระดับความสูงสุทธิ 50 
เมตร  จ้านวน 1 ชุด  

 

0 163,000 0 0 0 กองช่าง 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

     3) ชุดควบคุมการท้างานพร้อมชุด
อุปกรณ์สื่อสารทางไกล สามารถ
แสดงข้อมูลการท้างานของเครื่อง
สูบน ้า ผ่านอุปกรณส์มาร์ทโฟน 
แทปเล็ต คอมพิวเตอร์พีซไีด้ โดย
อย่างน้อยต้องสามารถแสดงข้อ
มูลค่าก้าลังไฟฟ้าที่รับเข้า 
แรงดันไฟฟ้าที่รับเข้า 
กระแสไฟฟ้าที่รับเข้า อัตราการ
ไหลของน ้ากระแสไฟฟ้าที่รับเข้า 
อัตราการไหลของน ้า และอัตรา
การไหลของน ้า และความเร็วของ
มอเตอร์ จ้านวน 1 ชุด 

     กองช่าง 
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ส่วนที ่๔ 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     ใช้แบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดย
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มีรำยละเอียด ดังนี้ 
    1.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๐ คะแนน 
  1.3 ยุทธศำสตร์ 6๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศำสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงำน 5 คะแนน 
   (9)  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงกำร  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อน
กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ๒.๑ ใชแ้นวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ  10 คะแนน 
  2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 คะแนน 
  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  10 คะแนน 
  2.5 โครงกำรพัฒนำ  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร  5 คะแนน 
   (2)  ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร  5 คะแนน 
   (3)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
   (4)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 5 คะแนน 
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   (5)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12     5 คะแนน 
   (6)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)  5 คะแนน 
   (10)  มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 5 คะแนน 
   (11)  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อน
กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
   
  3. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ        
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณำ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ทั้งกำรอธิบำยเชิงสถิติ รูปภำพ กรำฟ ข้อมูล
ต่ำง ๆ โดย 
  ๓.๑ ใช้แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณและคุณภำพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton  
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS 
    (6) แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  
    (7) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบกำรประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้
กรอบตำมข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  ๓.๒ เชิงปริมำณ(Quantity)เชิงคุณภำพ (Quality)ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่ำใช้จ่ำย
(Cost)เวลำ  (Time) เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
      ๓.๓ ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำรได้ประโยชน์อย่ำงไร 
      ๓.๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
      ๓.๕  ผลกระทบ(Impact)  
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๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
   (เช่น จะท ำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่ำงไร เป็นต้น) 
    
  4.2 ข้อสังเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
    (รวมถึงองค์ประกอบส ำคัญของข้อมูลเพื่อน ำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
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ภาคผนวกแนบท้าย 
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 25๖๑ ) 
  ๑.แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร ์เ พื ่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๐ 
3. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 6๐ 
    3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (5) 
    3.8 แผนงำน (5) 
    3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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  ๒. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น 
เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เ ช่น เขตกำรปกครอง 
กำรเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชำกร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร และ
ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข  
อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำร
ไฟฟ้ำ กำรประปำ  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุ
สัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 
แรงงำน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ 
ประเพณีและงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น สินค้ำพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ คุณภำพของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือ
กำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำรด ำเนินกำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเช่ือมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0 

๒๐ 
( ๕) 

 

(2) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้ 
ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  เทคโนโลยี จำรีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓)  

(4) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริม
อำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพ
ทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(5) กำรวิ เครำะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชำติต่ำงๆ ทำง
ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

(๓)  

(6) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำใน
ปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 
 

(๓)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช ำ รั ฐ              
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศำสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชำรั ฐ           
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำล      
หลักประชำรัฐ  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 
 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงำน 
 
 
 
 
3.9 ควำมเช่ือมโยงของ
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำส
และศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งท่ีจะด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงำนที่ เกิดจำกเป้ ำประสงค์  ตั ว ช้ีวัด             
ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

(5) 
 
 
 

 

ควำมเช่ือมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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  ๓.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 
5. โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร (5) 
    5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) 
    5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชำติ   

(5) 

    5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภำยใต้หลักประชำรัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)   (5) 
    5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  (5) 
    5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



253 

 

  ๔.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ ยนแปล งที่ มี ผ ลต่ อก ำรพัฒนำ  อย่ ำ งน้ อยต้ อ ง
ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ , ด้ำน
สังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
ปริมาณ 

1) กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลใน
เชิงปริมำณ เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่
จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถอธิบำยได้
ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่น
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้ก ำหนดไว้ 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงปริมำณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ 

1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือ
กำรน ำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร 
กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนหรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ  มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร 
สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถ
เทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำกำร ( Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้อง
กับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10  
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ควำมชัดเจนของช่ือ
โครงกำร 
 
 
5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงกำร 
 
 
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร )  มี ควำม
ชั ด เ จ น น ำ ไ ป สู่ ก ำ ร ตั้ ง
งบประมำณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งกำรมี ควำม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศำสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร )  มี ควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งกำรมี ควำม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก ำหนดไว้ ช่ือโครงกำรมีควำม
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงกำรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล 
วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(5) 
 

 

สภำพที่อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้อง
ชัดเจน  สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร  กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิต
อย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย  พื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(5) 
 

 

โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (4) กำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่
เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับ
ศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
(2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำง
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม (4)  
กำรรองรับกำรเช่ือมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

(5) 
 

 

โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท ำน้อย ได้มำก เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้น
ภำคบริกำรมำกขึ้น รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ 
แล้วต่อยอดควำมได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ ำนเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงกำรสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์จังหวัด 

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ
แผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็น
โครงกำรเช่ือมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้
ก ำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนหรื อกำ ร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชน
ด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้ 
เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วย
กำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมำณ มีควำม
สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร)   
 

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 ประกำรในกำร
จัดท ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด (Economy) (2) ควำมมี
ประสิทธิภำพ (Efficiency) (3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ควำมยุติธรรม (Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีกำรประมำณกำร
รำค ำถู กต้ อ งตำมหลั ก
วิธีกำรงบประมำณ 

กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำร
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง รำคำกลำงท้องถิ่น 
มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรน ำไปตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติญัติ /เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือ
รำยจ่ำยพัฒนำท่ีปรำกฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5 . 1 1  มี ก ำ ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

มีกำรก ำหนดดัชนีช้ีวัดผลงำน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภำพ(efficiency) ได้ เช่น กำรก ำหนดควำมพึงพอใจ 
กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์
ควรค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด 
และสำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว ้ และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปลีะ 1 ครั้ง  หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………..............................................................................……………………………… 
2. วัน/เดือน/ปีท่ีรำยงำน…...................................................................................................................................................................... 

ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์  และโครงการในป…ี........................................................................ 
3. ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน  และจ ำนวนโครงกำรทีไ่ด้ปฏิบตั ิ

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ   
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต   
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม   
5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี   
6.ยุทธศำสตร์ศำสตร์ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
และแนวนโยบำยของรัฐบำล 

  

 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
 

1. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนมสี่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
3) มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำ/กิจกรรม    
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ    
5) กำรเปดิโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น    
8) กำรแก้ปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
9) ประโยชน์ที่ประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    

รวม    
 

 
 
 
 
 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2  เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน  ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภำพรวม  โดยก ำหนดใหม้ีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจำกสิ้นสดุปีงบประมำณ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชำย   (2) หญิง 
2. อำย ุ  (1) ต่ ำกว่ำ 20 ปี  (2) 20 – 30 ป ี  (3) 31 – 40 ป ี
  (4) 41 – 50 ป ี  (5) 51 – 60 ป ี  (6) มำกกว่ำ 60 ปี 
3. กำรศึกษำ (1) ประถมศึกษำ  (2) มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ (3) อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ 
  (4) ปริญญำตร ี  (5) สูงกว่ำปริญญำตร ี (6) อ่ืนๆ…………………………. 
4. อำชีพหลัก (1) รับรำชกำร  (2) เอกชก/รัฐวิสำหกิจ (3) ค้ำขำย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้ำง  (5) นักเรียนนักศึกษำ (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนมสี่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
3) มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำ/กิจกรรม    
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ    
5) กำรเปดิโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น    
8) กำรแก้ปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
9) ประโยชน์ที่ประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์   
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชำย   (2) หญิง 
2. อำย ุ  (1) ต่ ำกว่ำ 20 ปี  (2) 20 - 30 ป ี  (3) 31 - 40 ป ี
  (4) 41 - 50 ป ี  (5) 51 - 60 ป ี  (6) มำกกว่ำ 60 ปี 
3. กำรศึกษำ (1) ประถมศึกษำ  (2) มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ (3) อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ 
  (4) ปริญญำตร ี  (5) สูงกว่ำปริญญำตร ี (6) อ่ืนๆ…………………………. 
4. อำชีพหลัก (1) รับรำชกำร  (2) เอกชก/รัฐวิสำหกิจ (3) ค้ำขำย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้ำง  (5) นักเรียนนักศึกษำ (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………… 
 
ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หำกให้ท่ำนประเมนิควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรพัฒนำด้ำน กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่ำนจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่ำนเท่ำใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 
1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอโครงกำร/กิจกรรม  
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม  
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม  
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อให้ประชำชนทรำบ  
5)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************************** 
 
 
 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 


