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บทน า 
---------------------- 

  

๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  (๑)  เพื่อเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

(๒)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ 

  (๓)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๔)  เพื่อวางแนวทางให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน มี ๓ กรณี ดังนี้  

๓.๑ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนมีขั้นตอน
ดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑.ส านัก/กองท่ีต้องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดท าบันทึกเสนอเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  พร้อมท้ังส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
2. คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพิ่มเติม  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
 
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ินเพิ่มเติม 
 
๔. เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
๕. ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศโดยเปิดเผยไม้นอยกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ีท่ี
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 
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ในกรณีการด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้แจ้งขอ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยการยกเว้นการท าประชาคมเพื่อด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อด าเนินการ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไว รัสโคโรนา 
2019 ( COVID-19 ) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ท่ี สร 81601/408 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2564  และจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งการยกเว้นการท าประชาคมท้องถิ่นกรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 -2570) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 ( COVID -19) จะเข้าสู่สภาวะ
ปกติ อนึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ จึงให้
ก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นการจัดท าประชาคมได้หาวิธีการอื่นในการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตามความเหมาะสม ตามหนังสือจังหวัดสุรินทร์ ท่ี สร ๐๐๒๓.๓/ 6364  ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564  

 
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน 

เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน มีขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

๑.ส านัก/กองท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดท าบันทึกเสนอเหตุผลความจ าเป็นต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  พร้อมท้ังส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
2. คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง 
 
๔. เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
๕. ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศโดยเปิดเผยไม้นอยกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ี 
ท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

๓.๓ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒/๒  ที่เก่ียวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถ่ิน มีขั้นตอนดังนี้  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๑.ส านัก/กองท่ีต้องการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  จัดท าบันทึกเสนอเหตุผลความ
จ าเป็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  พร้อมท้ังส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
2. คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
 
๓. ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฯให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
๔. ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศโดยเปิดเผยไม้นอยกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ี ท่ี
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 
 

๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ท่ีอาจมีความ
เช่ือมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามา
ตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณสูงสุด  
   
    

....................................................................................... 
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วันที่      ๑๓  พฤษภาคม   256๔ 
 
เร่ือง  รายงานเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 )   
        เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ ๔ พ.ศ. 256๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

 
เรียน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
   ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565 )  เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562   และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน 2563  เพื่อประโยชน์ของประชาชน
โดยการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้บรรลุวิสัยทัศน์
การพัฒนาท่ีก าหนดไว้ นั้น  
 

  สืบเนื่องจาก ส่วนราชการส านัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอ  
เขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีความจ าเป็นด าเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และ
กิจกรรมโครงการประสานแผนพัฒนาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านฉบับทบทวนประจ าปี 2564 จ านวน 13 
หมู่บ้าน ประกอบกับหน่วยงานราชการและ องค์กรสาธารณะ มีความประสงค์ขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ในปีงบประมาณ 2565 
เพิ่มเติม   ซึ่งยังไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๓ 
พ.ศ.2563  รวมถึงการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมในสาระส าคัญของโครงการต่างๆ 
   

   ดังนั้น การด าเนินการจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททองเป็นส าคัญ  จึงมีเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพิ่ ม เ ติม เป ล่ียนแปลง ฉบับ ท่ี  ๔ พ.ศ .  ๒๕๖๔ ขึ้น  และ ไ ด้ปฏิบั ติ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒,  ข้อ ๒๒/๑,  ข้อ ๒๒/๒ ทุกประการ 
 
             เสนอโดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
อ าเภอเขวาสินรินทร์    จังหวัดสุรินทร์  



ส่วนที่ ๓  การน าแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ   

              บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๔ พ.ศ.256๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีสรปุโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ.๐๑ 



แบบ ผ.๐๑

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                    0 -                    1 22,200                  37         6,430,837             38          6,453,037          

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกนิศักยภำพท้องถิ่น)
0 -                 0 -                    -         -                    1 5,545,800              1 5,545,800             2            11,091,600         

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

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

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 0 -                 0 -                    0 -                    2 5,568,000              38         11,976,637           40          17,544,637         

  2.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                    0 -                    7 1,300,000              16         1,581,000             23          17,544,637         

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

  2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา 

วัฒนธรรมท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2564

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

หนา้ที ่5 ผ.01.xlsx



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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2564

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

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                    0 -                    0 -                      2          800,000               2            800,000             

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

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ 0 -                 -         -                    -         -                    7           1,300,000              18         2,381,000             25          18,344,637         

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

แหล่งน้้า และเศรษฐกิจพอเพียง

  3.1 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                    0 -                    0 -                      2          800,000               2            800,000             

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

  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                    0 -                    1 200,000                1          200,000               2            400,000             

แบบ ผ.๐๒/๑ (โครงที่เกนิศักยภำพท้องถิ่น)

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 0 -                 -         -                    -         -                    1           200,000                3          1,000,000             4            1,200,000          

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หนา้ที ่6 ผ.01.xlsx



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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2564

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

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                    0 -                    1 200,000                2          250,000               3            450,000             

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

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการ

ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

    5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                    0 -                    0 -                      1          10,000                 1            10,000              

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

    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

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

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

    5.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                    0 -                    0 -                      39         260,000               39          260,000             

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

    5.4 แผนงานงบกลาง

หนา้ที ่7 ผ.01.xlsx



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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2564

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

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

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

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ 0 -                 -         -                    -         -                    -        -                      40         270,000               40          270,000             

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                    0 -                    0 -                      2          229,500               2            229,500             

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

    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๒ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                 0 -                    0 -                    -        -                      2          276,450               2            276,450             

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

    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

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

      ๖.๔ แผนงานงบกลาง

6.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนา

องค์กร พัฒนาหมูบ้่าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

หนา้ที ่8 ผ.01.xlsx



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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2564

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

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

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

   รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ 0 -                 -        -                   -        -                    -        -                      4          505,950               4            505,950            

รวมทั้งสิ้น  (ย.๑ - ย.๖) 0 -                 0 -                   0 -                    10 7,068,000             103 16,133,587          113 37,865,224        

หนา้ที ่9 ผ.01.xlsx



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิน่ 

แบบ ผ.๐๒ 



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการร้ือถอนประปาบาดาล (แบบ

แชมเปญ) บา้นระไซร์ หมู่ที ่10 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์   

จังหวัดสุรินทร์

เพือ่ปอ้งกันความ

เสียหายทีอ่าจเกิดขึน้ต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน  เนือ่งจาก

ระบบประปาหมู่บา้น

เกิดการช ารุดเสียหายไม่

สามารถใช้การได้

ตามปกติ

ร้ือถอนระบบประปาบาดาล (หอถัง

สูงแบบแชมเปญ และระบบกรอง

สนมิเหล็ก)   จ านวน 1 แหง่

0 0 0 22,200 0 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนได้รับ

ช่วยเหลือทนัทว่งที

เพือ่ปอ้งกันความ

เสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินทีอ่าจจะ

เกิดขึน้ได้

กองช่าง

เหตุผล ด าเนนิการตามนโยบายผู้บริหารทอ้งถิน่ เพือ่แก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน

 โครงการเพ่ิมเติม ตามระเบียบฯ ข้อ 22 

 แบบ ผ.๐๒

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2565 ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

10 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

2 โครงการก่อสร้างถนนดินจากทีน่านาง

พรพมิล  พอ่ค้า ถึงทีน่านายสมพงษ์  

มุมทอง  บา้นฉันเพล หมู่ที ่1 ต าบล

ปราสาททอง  อ าเภอ     เขวาสินรินทร์ 

 จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคม และการสัญจร

ใหม้ีความสะดวก สบาย

ปริมาณงาน  ดินถมปรับระดับ  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 435.00

 สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร ลาดเอียง 1 : 1

   หรือ มีปริมาตรดินไม่นอ้ยกว่า 

1,735.50 ลูกบาศก์เมตร

0 0 0 0 169,600 จ านวน 1 

เส้นทาง 

ระยะทาง 

435 เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(จากบา้นนางเตียงค า  พอกพนู 

ถึงทีข่องนายพยอม  สุขตันพพิฒัน ์) 

บา้นฉันเพล หมู่ที ่2 ต าบลปราสาททอง

 อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

 (โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย 

และเปน็ไปตาม

มาตรฐานบริการ

สาธารณะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 151.00

  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 604 ตร.ม. พร้อมติดต้ัง

ปา้ยประชาสัมพนัธ์ ทีม่าจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น บา้นฉันเพล  

หมู่ที ่2  (ฉบบัทบทวนป ี64)

0 0 0 0 340,500 จ านวน 1 

เส้นทาง 

ระยะทาง 

151 เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

11 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากบา้นนายสงวน  หงษ์ศรี

จันทร์ ถึง คลองแจงแมง) บา้นพะเนา 

หมู่ที ่3 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย 

และเปน็ไปตาม

มาตรฐานบริการ

สาธารณะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 

เมตร หนา 0.15 หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ย

กว่า 360 ตร.ม.  พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ ทีม่าจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น บา้นพะเนา หมู่

ที ่3(ฉบบัทบทวนป ี64)

0 0 0 0 202,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลงหนิคลุก(จาก

ทีดิ่นนางบวน  สมัครสมาน ถึง วัดปา่

ทนงรัตน)์ บา้นระงอล หมู่ที ่4 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  

จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคม และการสัญจร

ใหม้ีความสะดวก สบาย

ปริมาณงาน ลงหนิคลุก ขนาดกว้าง 

3 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ

คลุกไม่นอ้ยกว่า 210.00 ลบ.ม. 

พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ชุด

0 0 0 0 181,237 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

12 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

6 โครงการก่อสร้างถนนดิน(จากหนองน้ า

หนองไทร ถึงทีน่านายยนต์  กวดขัน) 

บา้นหนองไทร หมู่ที ่5  ต าบลปราสาท

ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัด

สุรินทร์  (โครงการประสานแผนพฒันา

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคม และการสัญจร

ใหม้ีความสะดวก สบาย

ดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 290.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

0.70 เมตร ลาดเอียง 1:1  หรือมี

ปริมาตรดินไม่นอ้ยกว่า 1,157.00 

ลบ.ม. จากแผนพฒันาหมู่บา้น บา้น

หนองไทร หมู่ที ่5 (ฉบบัทบทวนป ี

64)

0 0 0 0 110,700 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จาก

ทางเข้าหมู่บา้นสามโค ถึงบา้นนาง

ล ายอง พนัธ์ศรี) บา้นสามโค หมู่ที ่๖  

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสาน

แผนพฒันาจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่ซ่อมแซมเส้นทาง

คมนาคมใหส้ามารถใช้

การได้ดีตามปกติ มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของ

ประชาชน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 350.00 ตร.ม.  พร้อม

ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชุด

0 0 0 0 196,800 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

13 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

8 ก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก (จากบา้น

นายประกอบ  พนัธ์ศรี ถึงบา้นนาย

สัมฤทธ์ิ  พนัธ์ศรี)   บา้นตาปดุ หมู่ที ่7 

 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินริ

นทร์  จังหวัดสุรินทร์  (โครงการ

ประสานแผนพฒันาจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย 

และเปน็ไปตาม

มาตรฐานบริการ

สาธารณะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 75.00 

เมตร หนา .015 เมตร  หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 375.00 ตร.ม. พร้อม

ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการ 

จ านวน 1 ชุด

0 0 0 0 208,000 จ านวน 1 

เส้นทาง 

ระยะทาง 

75 เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

9 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากทีดิ่น

นายสุพนิ  สุกใส ถึง บา้นนายผณินทร์ 

 พอกพนู ) บา้นแสรออ หมู่ที ่8 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์   (โครงการประสาน

แผนพฒันาจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 172.00 เมตร

0 0 0 0 98,100 ระยะทาง

ยาวรวม 

172 เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

14 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

10 โครงการเจาะบอ่บาดาลและติดต้ัง

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์เพือ่

ผลิตประปาบาดาล บา้นใหม่ หมู่ที ่9 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาการขาด

แคลนน้ าเพือ่การอุปโภค

งานติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ พร้อมเจาะบอ่บาดาล 

ขนาด 250 วัตต์ จ านวน  8 แผง

0 0 0 0 165,000 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนบา้นใหม่ 

หมู่ที ่9 มีน้ าเพือ่การ

อุปโภคเพิม่ขึน้

กองช่าง

11 โครงการเจาะบอ่บาดาลและติดต้ัง

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์เพือ่

ผลิตประปาบาดาล บา้นระไซร์ หมู่ที ่10

 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จังหวัดสุรินทร์  (โครงการ

ประสานแผนพฒันาจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาการขาด

แคลนน้ าเพือ่การอุปโภค

งานติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ พร้อมเจาะบอ่บาดาล 

ขนาด 250 วัตต์ จ านวน  8 แผง

0 0 0 0 165,000 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนบา้นระไซร์

 หมู่ที ่10  มีน้ าเพือ่

การอุปโภคเพิม่ขึน้

กองช่าง

15 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากสระประปาหมู่บา้น ถึงวัด

ปราสาทททอง)  บา้นตาสอน หมู่ที ่11 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย 

และเปน็ไปตาม

มาตรฐานบริการ

สาธารณะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 375.00 ตร.ม. พร้อม

ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ โครงการ 

จ านวน 1 ชุด

0 0 0 0 208,000 จ านวน 1 

เส้นทาง 

ระยะทาง 

75 เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

13 โครงการเจาะบอ่บาดาลและติดต้ัง

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์เพือ่

ผลิตประปาบาดาล บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่ที ่

12  ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสิน

รินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาการขาด

แคลนน้ าเพือ่การอุปโภค

งานติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทติย์ พร้อมเจาะบอ่บาดาล 

ขนาด 250 วัตต์ จ านวน  8 แผง

0 0 0 0 165,000 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนบา้นระไซร์

 หมู่ที ่10  มีน้ าเพือ่

การอุปโภคเพิม่ขึน้

กองช่าง

16 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

14 โครงการก่อสร้างถนนลงหนิคลุกจาก

ถนนลาดยางถึง หว้ยระวี บา้นหนองโพธ์ิ

 หมูที ่13 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข

วาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ช่วงที ่1 ลงเหนิคลุกขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก

ไม่นอ้ยกว่า 100 ลบ.ม. ช่วงที ่2 ลง

หนิคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 

450.00 เมตร หนาเฉล่ีย  0.10  

หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า  

135 ลบ.ม.

0 0 0 0 202,800 จ านวน 1 

เส้นทาง 

ระยะทาง

รวม 700 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

17 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

15 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหนิคลุก 

จากหนองจบก ถึง หว้ยกรวด (ฝ่ังทศิใต้)

  บา้นฉันเพล หมู่ที ่1 ต าบลปราสาท

ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์ (โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 490.00 เมตร สูงเฉล่ีย 

0.70 เมตร ลาดเอียง 1:1  หรือมี

ปริมาตรดินไม่นอ้ยกว่า 1,735.50 

ลบ.ม. ลงหนิคลุก ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 490 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุก

ไม่นอ้ยกว่า 147.00 ลบ.ม.

0 0 0 0 230,600 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

16 โครงการถนนลงหนิคลุก จากบา้นนาย

จ านง  ยืนยาว ถึง ทีน่านางถนดั  กรอง

ทอง บา้นฉันเพล หมู่ที ่1 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  

จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ลงหนิคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว

 800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  

หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 

240.00 ลบ.ม.พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 

ชุด

0 0 0 0 207,100 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

18 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(จากบา้นนายไสว  บรรลือทรัพย์ 

ถึง บา้นนางสมจิตร ปรากฎรัตน)์ บา้น

ฉันเพล หมู่ที ่2 ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

(โครงการประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ย

กว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ชุด

0 0 0 0 198,300 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

18 โครงการถนนลงหนิคลุกจากบา้นนาย

ชาตรี  จารัตน ์ถึง แยกซ้ายทีน่านาย

โกมล แกมกล้า  ,แยกขวาทีน่านาย

ประคอง  พอ่ค้า   บา้นพะเนา หมู่ที ่3 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

  จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ถนนหนิคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

860 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 

258.00 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 

ชุด

0 0 0 0 222,600 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

19 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

19 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากบา้น

นายไพล  จารัตน ์ถึง บา้นนายพรุิณ  

เหมือนใจ) บา้นพะเนา หมู่ที ่3 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสาน

แผนพฒันาจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 320.00 เมตร

0 0 0 0 167,300 ระยะทาง

ก่อสร้าง

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

20 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากบา้นนาง

ไสว  สมัครสมาน ถึง บา้นนาย

ปราโมทย์  จารัตน)์ บา้นระงอล  หมู่ที ่

4 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร

0 0 0 0 104,100 จ านวน 1 

เส้นทาง

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

20 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากทีดิ่นนายบนัเทงิ  พนัธ์ศรี ถึง

เขตบา้นใหม่ ) บา้นระงอล หมู่ที ่4 

ต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินริ

นทร์ จังหวัดสุรินทร์  (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะที ่1  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 

75 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

450 ตร.ม.

0 0 0 0 240,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงภูมิทศันร์อบหนองน้ า

หนองไทร บา้นหนองไทร หมู่ที ่5 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่ใช้เปน็สถานที่

พกัผ่อนและออกก าลัง

กายของประชาชน

บริเวณรอบหนองน้ าหนองไทร  

บา้นหนองไทร หมู่ที ่5  ตามแบบที่

อบต.ปราสาททองก าหนด

0 0 0 0 200,000 จ านวน 1 

แหง่

ประชาชนมีสถานที่

พกัผ่อนหย่อนใจ 

และออกก าลังกาย

กองช่าง

21 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

23 โครงการก่อสร้างถนนดิน(จากหนองน้ า

หนองไทร ถึง ทีน่านางมณี  จารัตน์)  

บา้นหนองไทร หมู่ 5 ต าบลปราสาท

ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์  (โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ถมดินปรับระดับ ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 

เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร

ดินไม่นอ้ยกว่า 2,500 ลบ.ม.

0 0 0 0 133,700 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

24 โครงการวางทอ่ระบายน้ าคุ้ม 4 สระ

กลาง (จากบา้นนางไพรัตน ์มุมทอง ถึง

 บา้นนางอ าไพ  มุมทอง ) บา้นสามโค 

หมู่ที ่6 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 71  เมตร

0 0 0 0 36,300 ระยะทาง 

71 เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

22 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

25 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากบา้น

นางรัชดา  วันดี ถึงทีดิ่นนายประคอง  

บรูณ์เจริญ) บา้นสามโค หมู่ที ่6 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 333 เมตร

0 0 0 0 171,900 ระยทาง 

333 เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนดินจากทีน่านาง

ณัฐกานต์  ยืนยาว ถึงหนองโสน บา้น

ตาปดุ หมู่ที ่7 ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

(โครงการประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ดินถมปรับระดับ  ขนาดกว้าง 3 

เมตร ยาว 314 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 

เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตร

ดินไม่นอ้ยกว่า 1,157 ลบ.ม.

0 0 0 0 58,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

23 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

27 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากบา้น

นายวิชัย สมัครสมาน ถึงบา้นนางชม  

สมัครสมาน ) บา้นแสรออ หมู่ที ่8 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 123 เมตร

0 0 0 0 64,500 จ านวน

ระยะทาง

รวม เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

28 โครงการวางทอ่ระบายน้ า  (จากทีดิ่น

นายส าเภา  พอ่ค้า ถึงทีดิ่นนายสุพนิ  

สุกใส) บา้นแสรออ หมู่ที ่8 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์          ( โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 189 เมตร

0 0 0 0 97,600 จ านวน

ระยะทาง

รวม189 

เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

24 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

29 โครงการวางทอ่ระบายน้ า (จากสาม

แยกบา้นนางโพะ๊  วงษ์ศรี ถึงทีดิ่นนาย

วินยั ทองหล่อ) บา้นใหม่ หมู่ที ่9 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 189 เมตร

0 0 0 0 103,200 ระยะทาง

รวม 189

เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากทีดิ่นนายสนทิ  วงษ์ศรี ถึงที่

นานายส าเภาว์  มูลศาสตร์) บา้นใหม่ 

หมู่ที ่9 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข

วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  (โครงการ

ประสานแผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ย

กว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 

ชุด

0 0 0 0 203,000 จ านวน 1 

เส้นทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

25 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากบา้นนายวิชัย  ยืนยาว ถึง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นฉันเพล -

แสรออ) บา้นระไซร์ หมู่ที ่10 ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90  เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ย

กว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 

ชุด

0 0 0 0 203,000 จ านวน 1 

เส้นทาง 

ระยะทาง

รวม 90เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

32 โครงการวางทอ่ระบายน้ าภายใน

หมู่บา้น  บา้นระไซร์ หมู่ที ่10 (จาก

ทีดิ่นนางสาวจิราพรรณ  พนูชัย ถึง

ทีดิ่นนางสมศักด์ิ  ยืนยาว)  ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผน

จากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

ขังภายในหมู่บา้น

วางทอ่ระบายน้ าชนดิผ่าซีก Dai 

0.40 เมตร ยาว 120 เมตร

0 0 0 0 62,600 ระยะทาง

รวม เมตร

สามารถปอ้งกันน้ า

ทว่มขังภายในชุมชน

ได้

กองช่าง

26 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

33 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหนิคลุก 

ซอยแม่สาคร บา้นตาสอน หมู่ที ่11 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

 จังหวัดสุรินทร์  (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ดินถมปรับระดับ กว้าง 2.50 เมตร 

ยาว 72 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร 

ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินไม่

นอ้ยกว่า 90 ลบ.ม. ลงหนิคลุก กว้าง

 2.50 เมตร ยาว 72  เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิ

คลุกไม่นอ้ยกว่า 18.00  ลบ.ม.

0 0 0 0 25,300 ระยะทาง

รวม 72 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

34 โครงการลงหนิคลุกไหล่ทางสายทาง

จากบา้นตาสอน หมู่ที ่11 ถึง บา้นแส

รออ หมู่ที ่8  ต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

(โครงการประสานแผนจากแผนพฒันา

หมู่บา้น)

เพือ่ขยายผิวจราจรให้

กว้างขึน้

กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,662 เมตร 

หนา 0.10 เมตร

0 0 0 0 143,500 ระยะทาง

รวม 1,662 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

27 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากทีน่านายล่ิม  นพเก้า  เชื่อม

 หนองปรีง)  บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่ที ่12 

ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์

  จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสาน

แผนจากแผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดต้ัง

ปา้ยประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 ชุด

0 0 0 0 203,000 ระยะทาง

รวม เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

หล็ก ( จากบา้นนายเข็มทอง ปญัญาคิด 

เชื่อมถนนหมู่บา้น ) บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่ที่

 12 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสิน

รินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมใหม้ีความ

สะดวก สบายปลอดภัย

ถนนคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว

 170 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า  

510 ตร.ม.

0 0 0 0 277,500 ระยะทาง

รวม170 

เมตร

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรเพิม่ขึน้

กองช่าง

28 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

งบประมาณและผ่านทีม่า

37 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าระยะไกล  

บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ที ่13 ต าบลปราสาท

ทอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์ (โครงการประสานแผนจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น)

เพือ่ส่งน้ าจากหนอง

ตราด ถึง สระน้ าหนอง

โพธ์ิ ใช้การในผลิต

ประปาหมู่บา้น

จัดซ้ือทอ่ส่งน้ าระยะไกล ระยะทาง

ไม่นอ้ยกว่า 1 ก.ม.

0 0 0 0 165,000 จ านวน 1 

ระบบ

สระน้ าหนองโพธ์ิ มี

ปริมาณน้ าดิบในการ

(ผลิตประปาหมู่บา้น

อย่างเพยีงพอตลอดปี

กองช่าง

38 โครงการติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่า
เซลล์ (Solar cell ) ไฟฟ้าส่อง
สว่างในพื้นต าบลปราสาททอง   

อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนในการ
สัญจรในช่วงเวลา

กลางคืน

ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์
 (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง 
พื้นที่เส่ียงต าบลปราสาททอง 

จ านวน 10 จุด

0 0 0 0 500,000 จ านวน 
10 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์เพิ่มขึ้น

กองช่าง

รวม  38  โครงการ 0 0 0 22,200 6,430,837

29 ย.1



เปา้หมาย

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

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

โครงการเพ่ิมเติม ตามระเบียบฯ ข้อ 22 

1 อุดหนนุ โครงการจ้าง

ครูผู้สอนทดแทนอัตราทีข่าด

แคลน ใหแ้ก่ รร.บา้นบญุโลก  

 (เงินอุดหนนุส่วนราชการ )  

งบประมาณรร.สมทบ จ านวน

 24,000 บาท

1) เพื่อใหน้ักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน

คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค์ตามนโยบายปฏิรุปการศึกษา   

2) เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรียนการ

สอน ในระดับประถมศึกษาเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อใหบุ้คลากรครู

เพียงพอส าหรับการจดัการเรียนการสอน

ใหเ้หมาะสมกบันักเรียน

เชิงปริมาณ 1) บคุลากรครูมีความ

เหมาะสม ครบทกุหอ้ง ทกุชัน้เรียนใน

อตัราครู 1 คน :นักเรียน 1 หอ้งเรียน 2. 

นักเรียนระดับชัน้อนุบาล และชัน้

ประถมศึกษาทกุคน รวม 51 คน ได้รับ

การพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตาม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี

คุณลักษณะอนัพงึประสงค์ตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา เชิงคุณภาพ 1)รร.จัดการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) 

ผลสัมฤทธ์ิการสอบมาตรฐานระดับชาติ

สูงขึน้

0 0 0 0 42,000 จ านวน 1 

อัตรา

1)นักเรียนได้รับการพฒันาเต็ม

ศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ

ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอนัพงึ

ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

  2) เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมการเรียน

การสอน ในระดับประถมศึกษา

เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ            

  3) เพือ่ใหม้ีบคุลากรเพยีงพอส าหรับ

การจดัการสอนใหเ้หมาะสมกบั

นักเรียน

กอง

การศึกษา

แบบ ผ.๐๒ ๒.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

เหตุผล  ที่มาโครงการ:  หนังสือรร.บ้านบุญโลก ที่ ศธ 04166.140/33 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน




 30



เปา้หมาย

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

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2 อุดหนนุโครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราทีข่าดแคลน 

ใหแ้ก่ โรงเรียนบา้นพะเนา 

(เงินอุดหนนุส่วนราชการ) 

งบประมาณ รร.สมทบ 

24,000บาท

1) เพื่อใหน้ักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน

คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค์ตามนโยบายปฏิรุปการศึกษา 2)

 เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรียนการสอน

 ในระดับประถมศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 3) เพื่อใหบุ้คลากรครู

เพียงพอส าหรับการจดัการเรียนการสอน

ใหเ้หมาะสมกบันักเรียน

เชิงปริมาณ 1) บคุลากรครูมีความ

เหมาะสม ครบทกุหอ้ง ทกุชัน้เรียนใน

อตัราครู 1 คน :นักเรียน 1 หอ้งเรียน 2. 

นักเรียนระดับชัน้อนุบาล และชัน้

ประถมศึกษาทกุคน รวม 65 คน ได้รับ

การพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตาม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี

คุณลักษณะอนัพงึประสงค์ตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา เชิงคุณภาพ 1)รร.จัดการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) 

ผลสัมฤทธ์ิการสอบมาตรฐานระดับชาติ

สูงขึน้

0 0 0 0 42,000 จ านวน 1 

อัตรา

1)นักเรียนได้รับการพฒันาเต็ม

ศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ

ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอนัพงึ

ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

  2) เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมการเรียน

การสอน ในระดับประถมศึกษา

เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  3) 

เพือ่ใหม้ีบคุลากรเพยีงพอส าหรับการ

จดัการสอนใหเ้หมาะสมกบันักเรียน

กอง

การศึกษาฯ

เหตุผล  ที่มาโครงการ:  หนังสือรร.บ้านพะเนา ที่ ศธ 04166.142/ 34 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

31 ย 2



เปา้หมาย

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

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3 อุดหนนุโครงการจ้างครูผู้สอน

ทดแทนอัตราทีข่าดแคลน 

ใหแ้ก่ โรงเรียนบา้นสามโค 

(เงินอุดหนนุส่วนราชการ) 

งบประมาณ รร.สมทบ 

24,000บาท

1) เพื่อใหน้ักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้าน

คุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค์ตามนโยบายปฏิรุปการศึกษา 2)

 เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรียนการสอน

 ในระดับประถมศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 3) เพื่อใหบุ้คลากรครู

เพียงพอส าหรับการจดัการเรียนการสอน

ใหเ้หมาะสมกบันักเรียน

เชิงปริมาณ 1) บคุลากรครูมีความ

เหมาะสม ครบทกุหอ้ง ทกุชัน้เรียนใน

อตัราครู 1 คน :นักเรียน 1 หอ้งเรียน 2. 

นักเรียนระดับชัน้อนุบาล และชัน้

ประถมศึกษาทกุคน รวม 54 คน ได้รับ

การพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตาม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี

คุณลักษณะอนัพงึประสงค์ตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา เชิงคุณภาพ 1)รร.จัดการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) 

ผลสัมฤทธ์ิการสอบมาตรฐานระดับชาติ

สูงขึน้

0 0 0 0 42,000 จ านวน 1 

อัตรา

1)นักเรียนได้รับการพฒันาเต็ม

ศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ

ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอนัพงึ

ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

  2) เพือ่ใหก้ารจดักจิกรรมการเรียน

การสอน ในระดับประถมศึกษา

เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  3) 

เพือ่ใหม้ีบคุลากรเพยีงพอส าหรับการ

จดัการสอนใหเ้หมาะสมกบันักเรียน

กอง

การศึกษาฯ

เหตุผล  ที่มาโครงการ:  หนังสือรร.บ้านสามโค ที่ ศธ 04166.146/ 49 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

32 ย 2



เปา้หมาย

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

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

4 อุดหนนุโครงการนอ้มน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

สู่สถานศึกษา ใหแ้ก่ โรงเรียน

บา้นฉันเพล (เงินอุดหนนุส่วน

ราชการ งปม.รร.สมทบจ านวน

 10,000 บาท)

1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจและการใช้ทักษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 2)

เพื่อให้นักเรียนท างานอย่างเป็น

ขั้นตอนมีการวางแผนการท างานและ

ด าเนินการจนส าเร็จ 3) เพื่อให้

นักเรียนท างานอย่างมีความสุข และ

ภูมิใจในผลงานของตนเองท างาน

ร่วมกบัผู้อืน่ได้ 4) เพื่อให้นักเรียน มี

ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกีย่วกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 

5) เพื่อนักเรียนได้รับผลผลิตจาก

โครงการฯ น าไปใช้ในการประกอบ

อาหารกลางวันนักเรียน

นกัเรียนโรงเรียนบา้นฉัน

เพล จ านวน 137 คน

0 0 0 0 30,000 นกัเรียน

จ านวน 137

 คน

1) นักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจและการใช้ทักษะชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 2)นักเรียนท างาน

อย่างเป็นขั้นตอนมีการวาง

แผนการท างานและด าเนินการ

จนส าเร็จ 3) นักเรียนท างาน

อย่างมีความสุข และภูมิใจใน

ผลงานของตนเองท างาน

ร่วมกบัผู้อืน่ได้ 4) นักเรียน มี

ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

และหาความรู้เกีย่วกบัอาชีพที่

ตนเองสนใจ 5) นักเรียนได้รับ

น าผลผลิตจากโครงการฯ 

น าไปใช้ในการประกอบอาหาร

กลางวันนักเรียน

กอง

การศึกษาฯ

เหตุผลที่มาโครงการ ตามหนังสือรร.บ้านฉันเพล ที่ศธ 04166.131/25 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

33 ย 2



เปา้หมาย

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

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

5 อุดหนนุโครงการ เล้ียงไก่ไข่

ตามแนวพระราชด าริหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นแสรออ 

(เงินอุดหนนุส่วนราชการ) งป

ม.รร.สมทบ จ านวน 3,000 

บาท

1)เพือ่ใหน้กัเรียนได้รับทกัษะ 

ประสบการณ์งานอาชีพการ

เล้ียงไกไข่ 2) เปน็แหล่งเรียนรู้

งานอาชีพแก่นกัเรียนและชุมชน

 3) สนบัสนนุโครงการอาหาร

กลางวันของโรงเรียน 4) 

สนบัสนนุนโยบายการเรียนการ

สอนวิชาเสริมตามแนว

พระราชด าริหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีง 5) นกัเรียนมีรายได้

ระหว่างเรียน

นกัเรียนชั้น ม.3 รร.บา้น

แสรออ  (เล้ียงไก่ไข่

จ านวน 100 ตัว/รุ่น)

0 0 0 0 50,000 ร้อยละ 100

 ของ

นกัเรียนชั้น

 ม.3 มี

ทกัษะ

ประสบการ

ณ์งาน

อาชีพการ

เล้ียงไก่ไข่

1)นักเรียนได้รับทักษะ

ประสบการณ์งานอาชีพ 

สามารถน าไปประกอบอาชีพที่

บ้านได้ 2) นักเรียนมีรายได้

ระหว่างเรียนและสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวันของ

โรงเรียน 3)นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น

จากการเรียนวิชาการเล้ียงไกไข่

 4) เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

อาชีพในชุมชนและผู้ที่สนใจ

กอง

การศึกษาฯ

เหตุผล ที่มาโครงการ ตามหนังสือรร.บ้านแสรออ ที่ ศธ 04166.147/56 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

34 ย 2



เปา้หมาย

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

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 อุดหนนุโครงการ การเล้ียงโค

เนือ้ ใหแ้ก่ รร.บา้นแสรออ 

(เงินอุดหนนุส่วนราชการ ) งป

ม.สมทบ จ านวน 3,000 บาท

1)เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะ 

ประสบการณ์งานอาชีพการเล้ียงโค

เนือ้ 2) นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในครอบครัวและชุมชน 

กบัอาชีพการเล้ียงโคเนือ้เพื่อ

เสริมสร้างรายได้ 3) เป็นแหล่งเรียนรู้

งานอาชีพแกน่ักเรียนและชุมชน 4) 

เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ให้กบั

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที ่1 - 3  รร.บา้นแสรออ 

จ านวน 163 คน

0 0 0 0 50,000 นกัเรียน

จ านวน 163

 คน มี

ทกัษะการ

เล้ียงโคเนือ้

1)นักเรียนที่สนใจงานอาชีพ

การเล้ียงโคเนือ้ได้รับทักษะ 

ประสบการณ์งานอาชีพ 2) 

นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไป

ประกอบอาชีพการเล้ียงโคเนือ้

ใช้ในครอบครัว เพื่อเสริม

รายได้ 3) เป็นแหล่งศึกษาดู

งานเสริมทักษะอาชีพใน

โรงเรียน ชุมชน และผู้ที่สนใจ 

4) นักเรียน ผู้ปกครอง และ

ชุมชน ได้องค์ความรู้ในการ

เล้ียงโคเนือ้ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง

กอง

การศึกษาฯ

เหตุผลที่มาโครงการ ตามหนังสือรร.บ้านแสรออ  ที่ศธ 04166.147/56 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564  

0 0 0 0 256,000รวม 6 โครงการ
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เปา้หมาย

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

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

โครงการเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบฯ ข้อ 22 /1

1 ก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นตาปดุ

เพือ่ความปลอดภยของเด็กใน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ

ก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นตาปดุ

0 0 0 200,000 200,000 ร้อยละ 100

 ของจ านวน

เด็ก

เด็กภายในศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นตาปดุได้รับความ

ปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

๒.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น แบบ ผ.๐๒ 

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

เหตุผล  ทีม่าโครงการ:  เปน็ไปตามแผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561 -2565)
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เปา้หมาย

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

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นตาปดุ

เพือ่ปรับปรุงหอ้งเรียนใหม้ีความ

เหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอนและมีความปลอดภัย

มากขึน้

อาคารเรียนศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นตาปดุ ตาม

แบบอบต.ก าหนด

0 0 0 80,000 80,000 ร้อยละ100

ของจ านวน

เด็ก

เด็กนกัเรียนศพด.บา้นตา

ปดุได้รับความ

สะดวกสบายและมีความ

ปลอดภัยมากขึน้

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการติดต้ังหนา้ต่างใน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ

เพือ่ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมี

อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปลอด

โปร่ง ไม่อับซ้ืน

ด าเนนิการติดต้ังหนา้ต่าง

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นตาปดุ

0 0 0 80,000 80,000 จ านวน1 

แหง่

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี

อากาศถ่ายเทปลอดโปร่ง 

และไม่อับซ้ืน

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ

เพือ่ใหเ้ด็กมีหอ้งน้ าใช้อย่าง

เพยีงพอและถูกหลักสุขาภิบาล
ปรับปรุงหอ้งน้ าศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ 

ตามแบบทีอ่บต.ปราสาท

ทองก าหนด

0 0 0 50,000 50,000 ร้อยละ100

ของจ านวน

เด็ก

เด็กนกัเรียนมีหอ้งน้ าใช้

อย่างเพยีงพอและถูกหลัก

สุขาภิบาล

กอง

การศึกษาฯ

เหตุผล  ทีม่าโครงการ:  แผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561 -2565)

เหตุผล  ที่มาโครงการ:  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 -2565)
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เปา้หมาย

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

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นฉันเพล

เพือ่ความปลอดภัยของเด็กใน

ศพด.ฉันเพล

ก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นฉันเพล

0 0 0 250,000 250,000 ร้อยละ100

 ของจ านวน

เด็ก

เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นฉันเพลได้รับความ

ปลอดภัย

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการต่อเติมปรับปรุง

อาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นฉันเพล

เพือ่ปรับปรุงหอ้งเรียนใหม้ีความ

เหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอนและมีความปลอดภัย

มากขึน้

ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

 ตามแบบทีอ่บต.ก าหนด

0 0 0 340,000 340,000 ร้อยละ100

 ของเด็ก

นกัเรียน

เด็กนกัเรียนศพด.บา้นฉัน

เพลได้รับความ

สะดวกสบายและมีความ

ปลอดภัยมกาขึน้

กอง

การศึกษาฯ

เหตุผล ทีม่าโครงการ แผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561 -2565)

เหตุผล ทีม่าโครงการ แผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561 -2565)

เหตุผล ทีม่าโครงการ แผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561 -2565)

38 ย 2



เปา้หมาย

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

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

7 โครงการท าโดมศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นฉันเพล

เพือ่เสริมสร้างพฒันาการเด็ก

ปฐมวัย  เด็กในศพด.มีสนามเด็ก

เล่นเสริมสร้างพฒันาการและมี

ความปลอดภัยเหมาะสมกับวัย

ก่อสร้างโดมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นฉัน

เพล จ านวน 1 แหง่

0 0 0 300,000 300,000 ร้อยละ
100 ของ

จ านวนเด็ก

เด็กนักเรียนมีสถานที่
และอาคารในการ

เสริมสร้างพัฒนาการ
ที่มีความปลอดภัยและ
เหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษาฯ

8 ปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล
เพือ่ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก

สะอาด ร่มรืน นา่อยู่ และ

เสริมสร้างพฒันาการ

จัดสวน ตกแต่งบริเวณ

รอบๆ อาคารศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก ตามแบบทีก่ าหนด

0 0 0 0 10,000 จ านวน 1 

แหง่

บริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

สะอาด ร่มรืน นา่อยู่

กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการท าศาลาทีพ่กัส าหรับ

ผู้ปกครอง
เพือ่ใหผู้้ปกครองได้มีทีน่ัง่พกัใน

ระหว่างมารอรับ - ส่งเด็ก

นกัเรียน

ก่อสร้างศาลาพกั จ านวน 

1 หลัง

0 0 0 0 10,000 จ านวน 1 

แหง่

ผู้ปกครองและเด็กมีทีน่ัง่

หลบแดดหลบฝน

กอง

การศึกษาฯ

เหตุผล ทีม่าโครงการ แผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561 -2565)

เหตุผล ทีม่าโครงการ แผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561 -2565)

เหตุผล ทีม่าโครงการ แผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561 -2565)
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เปา้หมาย

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

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

 2.1   แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและทีผ่่านมา

10 โครงการซ่อมแซมเคร่ือง
เล่นสนาม และทาสี

เพื่อซ่อมแซมเคร่ืองเล่น
สนามและทาสี

 ศพด.ฉันเพลมีเคร่ือง
เล่นที่ปลอดภัยและ

เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

0 0 0 0 5,000   จ านวน 1
 แหง่

ท าใหศ้พด.ฉันเพล มี
เคร่ืองเล่นสนามที่

ปลอดภัยและเอื้อต่อ
การเรียนรุ้ของผู้เรียน

กอง
การศึกษาฯ

เหตุผล ที่มาโครงการ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 -2565)

0 0 0 1,300,000 1,325,000 รวม  10   โครงการ

40 ย 2
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เป้าหมาย

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

โครงการเพ่ิมเติม ตามระเบียบฯ ข้อ 22 

1 อุดหนนุโครงการ"เทศกาล

นุง่ผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือม

กันตรึม ประจ าป ี2565 

(เงินอุดหนนุส่วนราชการ) 

งบประมาณหนว่ยงานสมทบ

 จ านวน 10,000 บาท

1)เพื่อสืบสานมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

ของภูมิปญัญาชัน้ปราชญ ์ชุมชนชาวเขวาสินรินทร์ 

และจังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อพฒันาเชือ่มโยงเส้นทาง

การทอ่งเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน

ชาวเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และภาคอสีานใต้ 

เพื่อน าไปสู่การประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียน 3) 

เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สังคม ของ

ชุมชน โดยการกระจายช่องทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 4) เพื่อเสริมสร้าง

ความสมัครสมานสามัคคีของคนในทอ้งถิน่ รณรงค์ให้

มีการแต่งกายด้วยผ้าไหมพื้นเมืองในชีวิตประจ าวัน 

และในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ

1)จดัขบวนแหศิ่ลปวัฒนธรรม 2)

ฝึกสอน สาธิตการทอผ้าไหม สาธิต

การท าปะเกอืม การแต่งกาย

พืน้เมืองด้ังเดิมและพืน้เมืองประยุกต์

 3)การละเล่นวัฒนธรรมพืน้บา้น4) 

การแสดงแบบชุดผ้าไหมและใส่

ปะเกอืม 5)การแสดงลิเกเขมร6) การ

จดันิทรรศการและประกวดผลงาน

วิชาการ 7)การประกวดโคเนื้อ 8)

การประกวดผลผลิตทางการเกษตร 

9)การจ าหน่ายสินค้าเกษตร 8)การ

แข่งขันประชาชน 10)จดัการแสดง

ต่างๆ

0 0 0 0 180,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ร้อยละ 80 

จ านวนผู้ร่วมงาน

จ านวน 20,000 

คน และร้อยละ

ส านึกถึงและ

ตระหนักถึง

คุณค่าของ

ศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณีอนัดีงาม

ของชาติและภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่

1)ท าใหส้ามารถเพิ่มพนูรายได้ใหก้บัประชาชนและเปน็

การกระตุ้นเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศ และ

เชือ่มโยงไปสู่ประชาคมอาเซียน 2) ท าใหเ้กดิการเรียนรู้

 การจัดนิทรรศกาลและประกวดผลงานทางวิชาการ

ส่ิงประดิษฐ์ /นวัตกรรมใหม่ๆ ของโรงเรียนและชุมชน

ในพื้นที ่3) ท าใหป้ระชาชนสามารถจ าหน่ายสินค้า

เกษตรอนิทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 

(OTOP) และซ้ือสินค้าราคาถูก จากหน่วยงานของ

ภาครัฐและเอกชนต่างๆ 4) ท าใหส้ามารถสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การทอ่งเทีย่วของจังหวัดสุรินทร์และกลุ่ม

จังหวัดและการประชาสัมพนัธ์อ าเภอเขวาสินรินทร์ ให้

เปน็ทีรู้่จักแพร่หลายมากขึน้

กอง

การศึกษาฯ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  แบบ ผ.๐๒ 

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว
             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนา้ที ่41



42

เป้าหมาย

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

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตร ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน /ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเที่ยว
             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2 อุดหนนุโครงการ "ประเพณี

แซนโฎนตาและแหก่ระเฌอ

โฎนตา บชูาบรรพบรุุษ 

ประจ าป ี2565  (เงิน

อุดหนนุองค์กรสาธารณะ) 

งบประมาณวัดฉันเพล 

สมทบจ านวน 24,000 บาท

1)เพือ่ส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญู

กตเวที ต่อบรรพบรุุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 2) เพือ่

ส่งเสริมการท าบญุอทุิศส่วนบญุส่วนกศุลให้

บรรพบรุุษ 3)เพือ่ส่งเสริมสร้างความปรองดอง 

ปฏิสัมพนัธ์ ความรักความอบอุน่ และความ

สามัคคีในครอบครัว เครือญาติองค์กร และ

ชุมชน 4) เพือ่สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น อนัดีงามใหค้งไว้

ประชาชน ในคุ้มวัดฉัน

เพล บา้นฉันเพล หมู่ที ่1 

บา้นฉันเพล หมู่ที ่2 และ

บา้นหนองไทร หมู่ที ่5

0 0 0 0 40,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

จ านวน 3 

หมู่บา้น

1)ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวท ี

ต่อบรรพบรุุษผู้ล่วงลับไปแล้ว 2) 

มีความปรองดอง ปฏิสัมพนัธ์ 

ความรักความอบอุ่น ความสามัคคี

ในครอบครัว /ชุมชนวัด

กอง

การศึกษาฯ

0 0 0 0 220,000

เหตุผลทีม่า จากหนงัสือวัดฉันเพล ลงวันที ่18 มีนาคม 2564  เร่ืองขอรับเงินอุดหนนุ

รวม 2 โครงการ

เหตุผลทีม่า จากหนงัสืออ าเภอเขวาสินรินทร์ ที ่สร 1618.1/ว 562 ลงวันที ่8 กุมภาพนัธ์ 

2564

หนา้ที ่42



หน้าที ่43

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกหนองน้้าสาธารณประโยชน์ 

(หนองละหุ่ง) บ้านฉันเพล หมู่ที่ 2 

ต้าบลปราสาททอง            อ้าเภอเข

วาสินรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์

1.เพือ่การพัฒนาความสะอาด

ล้าห้วย 2.เพิม่ปริมาณการกกั

เกบ็น้้าในล้าห้วยกรวด 3.เพือ่

แกไ้ขปัญหาภัยแล้ง

ขุดลอกหนองน้้าขนาดปากบอ่กว้าง 

110  เมตร ยาว 110 เมตร มีพืน้ที่

ขุดลอกไม่น้อยกว่า 9,458 ตร.ม. ลึก

เฉล่ียจากระดับก้นหนองเดิม 1.30 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 11,580 ลบ.ม. พร้อมตกแต่ง

ลาดเอียง 1 : 1.5  พร้อมติดต้ังปา้ย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ชุด พกิัด

โครงการ N.14.968203 E 

103.649088

0 0 0 0 500,000 จ้านวน 1

 แห่ง

ล้าห้วยปราศจาก

วัชพืชและเกษตรกร

มีน้้าอปุโภคและน้้า

เพือ่การเกษตรที่

เพียงพอตลอดปี

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร

๒.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพ่ิมเติม เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

โครงการเพ่ิมเติม ตามระเบียบฯข้อ 22 

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน  า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วย

รับผิดชอบหลัก

หน้าที ่43 ย. 3



หน้าที ่44

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน  า และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วย

รับผิดชอบหลัก

2 โครงการกอ่สร้างฝายกัน้น้้าบริเวณที่

นายสงวน  พันธ์ศรี  บ้านตาปุด หมู่ที่ 7

 ต้าบลปราสาททอง อ้าเภอเขวาสินริ

นทร์ จงัหวัดสุรินทร์

เพือ่เป็นฝายชะลอน้้าและกกัเกบ็

น้้าแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้้า

ก่อสร้างฝายชะลอน้้า กว้าง 8 เมตร 

ยาว 19 เมตร สูง 3.75 เมตร
0 0 0 0 300,000 จ้านวน 1

 แห่ง

ประชาชนมีน้้าเพือ่

การอปุโภค เล้ียง

สัตว์และใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

0 0 0 0 800,000รวม 2 โครงการ

หน้าที ่44 ย. 3



แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

โครงการเพิม่เติม ตามระเบยีบฯ ข้อ 22 

1 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เพิม่ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการขยะใน

ชุมชน

1)เพื่อต่อยอดกจิกรรมชุมชนปลอดขยะ

ให้เกดิความต่อเนือ่งและย่ังยืนในการ

บริหารจดัการขยะในชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน

การจดัการขยะต้นแบบดีเด่น

ระดับประเทศ 2) เพื่อเสริมสร้างความรู้

ให้แกชุ่มชนในการจดัการขยะตาม

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

 การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมและพลังงานทางเลือก

คณะกรรมการบริหาร

จัดการขยะบา้นหนอง

โพธ์ิ  ,ตัวแทนครัวเรือน

ในชุมชนบา้นหนองโพธ์ิ

,ตัวแทนชุมชน

0 0 0 200,000 200,000 จ านวน 50

 คน

1)ชุมชนหนองโพธ์ิมีแรงจงูใจใน

การขับเคล่ือนกจิกรรมชุมชน

ปลอดขยะอย่างย่ังยืนและมีการ

บริหารจดัการขยะในชุมชนมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเป็น

ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการขยะ

ต้นแบบ  ระดับประเทศ 2) ผู้เข้า

รับการอบรมเกดิความรู้ความ

เข้าใจในการจดัการขยะตาม

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง การบ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านกัปลัดอบต.

๒.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง 2565  ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              4.1   แผนงานสรา้งความเข้มแขงของชุมชน

46 ย.4



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              4.1   แผนงานสรา้งความเข้มแขงของชุมชน

3) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเรียนรู้

กระบวนการใหม่ๆ ของวิธีการคัดแยก

ขยะที่ต้นทาง และน าขยะประโยชน์ 

ลักษณะ 3 Rs  หรือ 3ช. ลักษณะการ 

Reduce:  ลดการใช้ลง/ใช้เท่าที่จ าเป็น

 Reuse: การใช้ซ้ า และRecycle : 

การน าขยะมาแปรรูปและน ามาใช้ใหม่

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 4) เพื่อ

สร้างความตระหนักและการรับรู้ให้แก่

ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ

จดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด

อย่างย่ังยืน

เจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่และผู้

มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม

จ านวน 50 คน

ส่ิงแวดล้อมและพลังงานทางเลือก

มากย่ิงขึ้น 3) ผู้เข้ารับการอบรม

ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ

เรียนรู้กระบวนการใหม่ๆ ของวิธีการ

คัดแยกขยะที่ต้นทาง และน าขยะไป

ใช้ประโยชน์ลักษณะ 3 Rs หรือ 3ช.

 ลักษณะการ Reduce  : ลดการใช้

ลง/ใช้เท่าที่จ าเป็น Reuse: การใช้ซ้ า

 และRecycle : การน าขยะมาแปร

รูป จากชุมชนต้นแบบดีเด่น 

ระดับประเทศ และสามารถน ามาใช้

ใหม่ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 4)

ชุมชนเกดิความตระหนักและการ

รับรู้การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ

มูลฝอย ณแหล่งก าเนิดอย่างย่ังยืน

เหตุผล ด าเนนิการตามนโยบายผู้บริหารทอ้งถิน่

47 ย.4



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              4.1   แผนงานสรา้งความเข้มแขงของชุมชน

2 โครงการจัดการขยะมูล

ฝอยในชุมชนและการ

จัดการน้ าเสีย ประจ าป ี

2565

1.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้

วิธีการจัดการและการใช้

ประโยชนจ์ากขยะ 2. เพือ่

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการ

จัดการส่ิงแวดล้อมและการ

จัดการน้ าเสียในระดับครัวเรือน 

คุ้ม/ชุมชน  เพือ่สร้างความ

ตระหนกัและความร่วมมือใหเ้ปน็

ชุมชนปราศจากขยะ เปน็ชุมชน

นา่อยู่ นา่มอง

คัดเลือกหมู่บา้น

เปา้หมายภายในต าบล

ปราสาททอง  อย่าง

นอ้ย 1 หมู่บา้น

0 0 0 0 50,000 จ านวน 1 

หมู่บา้น

1.ประชาชนรู้วิธีการจัดการ

และการใช้ประโยชนจ์าก

ขยะ 2.ประชาชนมีการ

จัดการส่ิงแวดล้อมในระดับ

ครัวเรือน คุ้ม/ชุมชน เปน็

ชุมชนปราศจากขยะ

ส านกัปลัดอบต.

0 0 0 200,000 250,000รวม  2  โครงการ

ด าเนนิการตามนโยบายผู้บริหารทอ้งถิน่

48 ย.4



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

 โครงการเพ่ิมเติม ตามระเบียบฯ ข้อ 22

1 อุดหนนุโครงการขอรับเงิน

อุดหนนุในการใหก้าร

สงเคราะหแ์ก่ราษฎรที่

ประสบความทกุข์ยาก

เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส

ตลอดทัง้ช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภัย ประจ าปี

งบประมาณ 2565 (เงิน

อุดหนนุองค์กรสาธารณะกุศล)

1)เพื่อหารายได้น าไปจดักจิกรรมสา

ธารณกศุล เช่นการออกรับบริจาคโลหติ

 ดวงตา และอวัยวะการส่งเสริมสุขภา

อนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รวมทั้งการด าเนินการตามโครงการ

พระราชด าริ  2)เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผู้

ประสบสาธารณภัยต่างๆ 3) เพื่อใหก้าร

สงเคราะหแ์กร่าษฎรที่ประสบความทุกข์

ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ

และผู้พิการ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกนัดาร

ทั้งในท้องถิ่นและท้องที่ทั่วไปตลอดทั้ง

ในชุมชนตามความจ าเป็น

1)ประชาชนในพื้นที่จ.สุรินทร์ 

จ านวน 17 อ าเภอ ได้รับการ

ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ได้อย่าง

รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 2)

ประชาชนในพื้นที่จ.สุรินทร์ ทั้ง 

17 อ าเภอ ได้รับการส่งเสริม

การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เด็กและเยาวชนใหม้ีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

0 0 0 0 10,000 ร้อยละ

ของ

ผู้ประสบภั

ยนได้รับ

การ

ช่วยเหลือ

อย่างเทา่

เทยีมกัน

1.สามารแกไ้ขปัญหาความ

เดือนร้อนให้กบัราษฎรทั้ง 17 

อ าเภอที่อาศัยอยู่ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 173 แห่ง

 ที่ประสบสาธารณณภัยต่างๆ 

เช่นราษฎรผู้ประสบอคัคีภัย 

วาตภัย อทุกภัย รวมถึงราษฎร

 ที่ถูกฟ้าผ่า ได้รับการช่วยเลือ

บรรเทาทุกข์ทันท่วงที

กองช่าง

0 0 0 0 10,000

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น แบบ ผ.  ๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก

 รวม  1   โครงการ

หนา้ที ่49 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก

หนา้ที ่50 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

 โครงการเพ่ิมเติม ตามระเบียบฯข้อ 22

1 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 

เจา้ฟูาจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัร

ราชกมุารี (ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก )ให้แกค่ณะกรรมการ

หมูบ่้านบ้านฉันเพล หมูท่ี่ 1

1.เพือ่ใหค้วามรู้แก่ผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับการดูแลและสนอม

สุขภาพช่องปาก 2.เพือ่ตรวจ

คัดกรองและปอูงกันภาวะ

ผิดปกติของช่องปากใหผู้้สูงอายุ

 3. เพือ่ส่งต่อการรักษาแพทย์

เฉพาะทางช่องปากต่อไป

กลุ่มผู้สูงอายุต้ังแต่ 60 ปี

ขัน้ไป และประชาชน

ทัว่ไปทีส่นใจ  จ านวน 80

 คน  (บา้นฉันเพล หมู่ที ่

1)

0 0 0 0 3,925 ผู้เข้าร่วม

โครงการ

จ านวน 80

 คน

1.ผู้สูงอายุมีความรู้เกีย่วกบัการ

ดูแลและถนอมสุขภาพช่องปาก

 2. ผู้สูงอายุได้ตรวจคัดกรอง

และปูองกนัภาวะผิดปกติของ

ช่องปาก อย่างทันท่วงที 3. มี

ประวัติผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน

ช่องปาก เพื่อส่งต่อการรักษา

แพทย์เฉพาะทางรักษา

ส านกั

ปลัดอบต.

แบบ ผ.  ๐๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก

2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ที ่50 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 

เจา้ฟูาจฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัร

ราชกมุารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน และความดันโลหิต

สูง) ให้แกค่ณะกรรมการหมูบ่้าน

บ้านฉันเพล หมูท่ี่ 1

1.เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชนในช่วง

อายุ 35 ปีขึ้น เกีย่วกบัการดูแล

สุขภาพตนเอง โดยการควบคุม

อาหาร หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่างๆ 2.

เพื่อตรวจคัดกรองผู้ปุวย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

และให้ค าแนะน า 3. เพื่อส่งต่อ

ผู้ปุวยที่มีภาวะเส่ียงสูงให้แพทย์

เฉพาะทางรักษาต่อไป

ประชาชนในช่วงอายุ 35

 ปขีึน้ไป และประชาชน

ทัว่ไปทีส่นใจ จ านวน 150

 คน (บา้นฉันเพล หมู่ที ่1)

0 0 0 0 6,500 ผู้เข้าร่วม

โครงการ

จ านวน 

150 คน

1.ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี

ขึ้นไป มีความรู้ในการดูแล

สุขภาพตนเองโดยการควบคุม

อาหารและหล่ีกเล่ียงปัจจยั

เส่ียงต่างๆ 2.ประชาชนในช่วง

อายุ 35 ปีขึ้น ได้รับการตรวจ

คัดกรองผู้ปุวยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง และ

ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ 

3.ผู้ปุวยที่มีภาวะเส่ียงสูงได้รับ

การส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทาง

รักษาต่อไป

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่51 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ให้แกค่ณะกรรมการหมูบ่้านบ้านฉัน

เพล  หมูท่ี่ 1

1.เพื่อให้อสม.หญิงต้ังครรภ์ และ

ผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ปี มีความรู้ใน

ด้านการบริโภคอาหารที่ถูกต้องและ

เหมาะสม 2.เพื่อให้อสม. หญิง

ต้ังครรภ์ และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 

มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่อง

ปากที่ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์

และหญิงหลังคลอด 

จ านวน 20 คน 2.

ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี

 จ านวน 35 คน (บา้นฉัน

เพล หมู่ที ่1)

0 0 0 0 9,575 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 55 คน

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี

 ได้รับการอบรมใหค้วามรู้

ในด้านการบริโภคอาหาร 

ทีถู่กต้อง และเหมาะ

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่52 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการรณรงค์และ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด To  be 

number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

ในชุมชน / หมูบ่้าน) ทูลกระหม่อม

หญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนา

พรรณวดี   ให้แกค่ณะกรรมการ

หมูบ่้านบ้านฉันเพล  หมูท่ี่ 2

1.เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนได้รับ

ความรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษ

ภัยของยาเสพติดและต่อต้านปูองกนั

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/

หมู่บ้าน 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทักษะทางความติดสร้างภูมิคุ้มกนั

ทางด้านร่างกาย จติใจใหก้บัเยาวชน

และประชาชน 3. เพื่อร่วมแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

1.เยาวชน จ านวน 10 คน

 2.ประชาชน จ านวน 30

 คน  บา้นฉันเพล หมู่ที ่2

0 0 0 0 5,100 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 40 คน

1.เยาวชนและประชาชนได้รับรู้

และรับทราบถึงปัญหาและพิษ

ภัยของยาเสพติดและต่อต้าน

ปูองกนัการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในชุมชน/หมูบ่้าน 2.

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทักษะทางความคิดสร้าง

ภูมิคุ้มกนัทางด้านร่างกาย 

จติใจให้กบัเยาวชน และ

ประชาชน 3.เยาวชนและ

ประชาชนร่วมแกป้ัญหายาเสพ

ติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่53 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ 

การควบคุมการขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ใหแ้ก่คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นฉันเพล หมู่ที ่2

1.เพือ่ใหค้วามรู้เร่ืองการ

ควบคุมปอูงกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.เพือ่รณรงค์การ

บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3. 

เพือ่สุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนทีใ่ช้ในชุมชน

ประชาชนในหมู่บา้น 

จ านวน 90 คน (บา้น ฉัน

เพล หมู่ที ่2)

0 0 0 0 8,350 ผู้เข้าร่วม

โครงการ

จ านวน 90

 คน

1.ประชาชนในชุมชนมี

ความรู้ เร่ืองการควบคุม

ปอูงกันโรคขาดสาร

ไอโอดีนเพิม่ขึน้ 2. 

คุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนทีใ่ช้อยู่ใน

ครัวเรือนอยู่ในระดับ

เกณฑ์มาตรฐาน 3.

ประชาชนมีการบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่54 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการสืบ

สานพระราชปณิธานสมเด็จ

ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้นฉันเพล

 หมู่ที ่2

1.เพือ่สืบสานพระราชประสงค์

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนน ี ผู้ก่อต้ังมูลนธิิถันย

รัก์ฯ ใหผู้้หญิงไทยพน้ภัยมะเร็ง

เต้านม 2. เพือ่ขยายระบบ

บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 

ด้ายการตรวจเต้านมตนเอง 3.

เพือ่ส่งเสริมใหส้ตรีไทยมี

พฤติกรรมการตรวจเต้านม

ตนเองทีถู่กต้องและสม่ าเสมอ

สตรีกลุ่มอายุต้ังแต่ 30 -

60 ป ีในชุมชน จ านวน 

50 คน (บา้นฉันเพล หมู่ที่

 2)

0 0 0 0 6,550 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

50 คน

1.สืบสานพระราชประสงค์ของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ผู้กอ่ต้ังมูลนิธิธันย

รักษ์ฯ ให้ผุ้หญิงไทยพ้นภัย

มะเร็งเต้านม 2.สามารถขยาย

ระบบบริการคัดกรองมะเร็งเต้า

นม ด้วยการตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง 3. สตรีไทยมีพฤติกรรม

การตรวจเต้านมตนเองที่

ถูกต้องและสม่ าเสมอ

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่55 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 

เจา้ฟูาจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัราช

กมุารี (ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพช่อง

ปาก) ให้แกค่ณะกรรมการหมูบ่้าน

พะเนา หมูท่ี่ 3

1.เพือ่ใหค้วามรู้แก่ผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับการดูแลและสนอม

สุขภาพช่องปาก 2.เพือ่ตรวจ

คัดกรองและปอูงกันภาวะ

ผิดปกติของช่องปากใหผู้้สูงอายุ

 3. เพือ่ส่งต่อการรักษาแพทย์

เฉพาะทางช่องปากต่อไป

ในกลุ่มผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 60

 ปขีึน้ไป และประชาชน

ทัว่ไปสนใจ จ านวน 90 

คน

0 0 0 0 4,750 ผู้เข้าร่วม

โครงการ

จ านวน 90

 คน

1.ผู้สูงอายุมีความรู้

เกี่ยวกับการดูแลและ

ถนอมสุขภาพช่องปาก 2. 

ผู้สูงอายุได้ตรวจคัดกรอง

และปอูงกันภาวะผิดปกติ

ของช่องปาก อย่าง

ทนัทว่งท ี3. มีประวัติ

ผู้สูงอายุทีม่ีปญัหาด้าน

ช่องปาก เพือ่ส่งต่อการ

รักษาแพทย์เฉพาะทาง

รักษา

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่56 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 

ให้แกค่ณะกรรมการหมูบ่้านพะเนา

 หมูท่ี่ 3

1.เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้

เร่ืองการควบคุมและปอูงกัน

การติดเชื้อโรคหนอนพยาธิ

ประชาชน 2.เพือ่ใหป้ระชาชน

มีพฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อโรค

หนอนพยาธิ ซ่ึงจะท าใหอ้ัตรา

ความชุกของโรคหนอนพยาธิ

ลดลงอย่างย่ังยืน

ประชาชนในหมู่บา้น 

บา้นพะเนา หมู่ที ่3 

จ านวน 70 คน

0 0 0 0 11,350 ผู้เข้าร่วม

โครงการ

จ านวน 70

 คน

1.ประชาชนมีความรู้เร่ือง

การควบคุมและปอูงกัน

การติดเชื้อโรค

หนอนพยาธิประชาชน 2.

ประชาชนเกิดความ

ตระหนกัถึงอันตรายของ

หนอนพยาธิและเกิดการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่57 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 

เจา้ฟูาจฬุาภรวลัยลักษณ์ อคัรราช

กมุารี (ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง) ให้แก่

คณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านพะเนา

 หมูท่ี่ 3

1.เพือ่ใหค้วามรู้แก่ประชาชน

ในช่วงอายุ 35 ปขีึน้ เกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพตนเอง โดย

การควบคุมอาหาร หลีกเล่ียง

ปจัจัยเส่ียงต่างๆ 2.เพือ่ตรวจ

คัดกรองผู้ปวุยโรคเบาหวาน

และความดันโลหติสูง และให้

ค าแนะน า 3. เพือ่ส่งต่อผู้ปวุย

ทีม่ีภาวะเส่ียงสูงใหแ้พทย์

เฉพาะทางรักษาต่อไป

ประชาชนในช่วงอายุ 35

 ปขีึน้ไป และประชาชน

ทัว่ไปทีส่นใจ จ านวน 85

 คน (บา้นพะเนา หมู่ที ่3)

0 0 0 0 3,900 ผู้เข้าร่วม

โครงการ

จ านวน 85

 คน

1.ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี

ขึ้น มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ตนเองโดยการควบคุมอาหาร 

และหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่างๆ 

2.ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี

ขึ้น ได้รับการตรวจตัดกรอง

ผู้ปุวยโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูงและค าแนะน าใน

การดูแลสุขภาพ 3. ผู้ปุวยที่มี

ภาวะเส่ียงสูงได้รับการส่งต่อให้

แพทย์เฉพาะทางรักษาต่อไป

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่58 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพแม่และเด็ก ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

ระงอล หมู่ที ่4

1.เพือ่ใหอ้สม.หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ป ีมี

ความรู้ในด้านการบริโภค

อาหารทีถู่กต้องและเหมาะสม 

2.เพือ่ใหอ้สม. หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ป ีมี

ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

ช่องปากทีถู่กต้องและ

เหมาะสมตามวัย

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์

และหญิงหลังคลอด 

จ านวน 10 คน 2.

ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี

 จ านวน 30 คน (บา้นระ

งอล หมู่ที ่4)

0 0 0 0 6,700 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 40

 คน

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์ และ

ผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี ได้รับ

การอบรมให้ความรู้ในด้านการ

บริโภคอาหาร ที่ถูกต้อง และ

เหมาะสม 2.อสม.หญิงต้ังครรภ์

และผู้ปกครอง 0-5 ปี มีความรู้

ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากที่

ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 0 0 0 0

หนา้ที ่59 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

รณรงค์และแก้ไขปญัหายา

เสพติด To be number one

  (ศูนย์เพือ่นใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บา้น) 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี ใหแ้ก่ คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นระงอล หมู่ที ่4

1.เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชน

ได้รับความรู้และรับทราบถึง

ปญัหาและพษิภัยของยาเสพ

ติดและต่อต้านปอูงกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/

หมู่บา้น 2.เพือ่พฒันาคุณภาพ

ชีวิต ทกัษะทางความติดสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย 

จิตใจใหก้ับเยาวชนและ

ประชาชน 3. เพือ่ร่วมแก้ไข

ปญัหาย

1.เยาวชน จ านวน 20 คน

 2.ประชาชน จ านวน 40

 คน  บา้นระงอล หมู่ที ่4

0 0 0 0 9,550 ผู้เข้าร่วม

โครงการ

จ านวน 60

 คน

1.เยาวชนและประชาชนได้รับรู้

และรับทราบถึงปัญหาและพิษ

ภัยของยาเสพติดและต่อต้าน

ปูองกนัการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในชุมชน/หมูบ่้าน 2.

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทักษะทางความคิดสร้าง

ภูมิคุ้มกนัทางด้านร่างกาย 

จติใจให้กบัเยาวชน และ

ประชาชน 3.เยาวชนและ

ประชาชนร่วมแกป้ัญหายาเสพ

ติดอย่างเป็นรูปธรรม

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่60 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 

เจา้ฟูาจฬุาภารวลัยลักษณ์ อคัร

ราชกมุารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)

  ให้แก ่คณะกรรมการหมูบ่้าน 

บ้านระงอล หมูท่ี่ 4

1.เพือ่ใหค้วามรู้แก่ประชาชน

ในช่วงอายุ 35 ปขีึน้ เกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพตนเอง โดย

การควบคุมอาหาร หลีกเล่ียง

ปจัจัยเส่ียงต่างๆ 2.เพือ่ตรวจ

คัดกรองผู้ปวุยโรคเบาหวาน

และความดันโลหติสูง และให้

ค าแนะน า 3. เพือ่ส่งต่อผู้ปวุย

ทีม่ีภาวะเส่ียงสูงใหแ้พทย์

เฉพาะทางรักษาต่อไป

ประชาชนในช่วงอายุ 35

 ป ีขึน้ไป  และ

ประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ 

จ านวน 82 คน  บา้นระ

งอล หมู่ที ่4

0 0 0 0 3,750 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 82

 คน

1.ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี

ขึ้น มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ตนเองโดยการควบคุมอาหาร 

และหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่างๆ 

2.ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี

ขึ้น ได้รับการตรวจตัดกรอง

ผู้ปุวยโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูงและค าแนะน าใน

การดูแลสุขภาพ 3. ผู้ปุวยที่มี

ภาวะเส่ียงสูงได้รับการส่งต่อให้

แพทย์เฉพาะทางรักษาต่อไป

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่61 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬาภร

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

(ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพช่อง

ปาก) ใหแ้ก่ คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นหนองไทร  หมู่ที่

 5

1.เพือ่ใหค้วามรู้แก่ผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับการดูแลและสนอม

สุขภาพช่องปาก 2.เพือ่ตรวจ

คัดกรองและปอูงกันภาวะ

ผิดปกติของช่องปากใหผู้้สูงอายุ

 3. เพือ่ส่งต่อการรักษาแพทย์

เฉพาะทางช่องปากต่อไป

ในกลุ่มผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 60

 ปขีึน้ไป และประชาชน

ทัว่ไปสนใจ จ านวน 70 

คน บา้นหนองไทร หมู่ที ่5

0 0 0 0 3,800 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 70

 คน

1.ผู้สูงอายุมีความรู้

เกี่ยวกับการดูแลและ

ถนอมสุขภาพช่องปาก 2. 

ผู้สูงอายุได้ตรวจคัดกรอง

และปอูงกันภาวะผิดปกติ

ของช่องปาก อย่าง

ทนัทว่งท ี  3. มีประวัติ

ผู้สูงอายุทีม่ีปญัหาด้าน

ช่องปาก เพือ่ส่งต่อการ

รักษาแพทย์เฉพาะทาง

รักษา

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่62 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ควบคุมโรคหนอนพยาธิของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้นหนอง

ไทร หมู่ที ่5

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ

ควบคุมและปูองกนัการติดเชื้อโรค

หนอนพยาธิประชาชน 2.เพื่อให้

ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อโรคหนอนพยาธิ

 ซ่ึงจะท าให้อตัราความชุกของโรค

หนอนพยาธิลดลงอย่างย่ังยืน

ประชาชนในหมู่บา้น 

หนองไทร หมู่ที ่5 

จ านวน 65 คน

0 0 0 0 10,550  ผู้เข้าร่วม
โครงการ
 จ านวน 

65 คน

1.ประชาชนมีความรู้เร่ือง

การควบคุมและปอูงกัน

การติดเชื้อโรค

หนอนพยาธิประชาชน 2.

ประชาชนเกิดความ

ตระหนกัถึงอันตรายของ

หนอนพยาธิและเกิดการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ส านัก
ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่63 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข  โครงการ

ส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพแม่และเด็ก ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

หนองไทร หมู่ที ่5

1.เพือ่ให ้อสม. หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ป ีมี

ความรู้ในด้านการบริโภค

อาหารทีถู่กต้อง และเหมาะสม

 2. เพือ่ใหอ้สม. หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ป ีมี

ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

ช่องปากทีถู่กต้องและ

เหมาะสมตามวัย

1.อสม.หญิงต้ังครรภ์ 

และหญิงหลังคลอด 

จ านวน 14 คน 2.

ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ป ี

จ านวน 8 คน  (บา้น

หนองไทร หมู่ที ่5)

0 0 0 0 5,650 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
 จ านวน 

22 คน

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ป ี

ได้รับการอบรมใหค้วามรู้

ในด้านการบริโภคอาหาร

ทีถู่กต้องและเหมาะสม 2.

อสม.หญิงต้ังครรภ์ และ

ผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ป ีมี

ความรู้ด้านการดูแล

สุขภาพช่องปากทีถู่กต้อง

และเหมาะสมตามวัย

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่64 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

 ด้านสาธารณสุข โครงการ

ส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพแม่และเด็กของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ใหแ้ก่ 

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

สามโค หมู่ที ่6

1.เพือ่ใหอ้สม.หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ป ีมี

ความรู้ในด้านการบริโภค

อาหารทีถู่กต้องและเหมาะสม 

2.เพือ่ใหอ้สม. หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ป ีมี

ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

ช่องปากทีถู่กต้องและ

เหมาะสมตามวัย

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์ 

และหญิงหลังคลอด 

จ านวน 10 คน  2.

ผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ป ี

จ านวน 20 คน  บา้นสาม

โค หมู่ท ี6

0 0 0 0 6,100 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 30

 คน

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี

 ได้รับการอบรมใหค้วามรู้

ในด้านการบริโภคอาหาร 

ทีถู่กต้องและเหมาะสม 2.

อสม. หญิงต้ังครรภ์  และ

ผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ป ีมี

ความรู้ด้านการดูแล

สุขภาพช่องปากทีถู่กต้อง

และเหมาะสมตามวัย

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่65 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง)  ใหแ้ก่ 

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

สามโค หมู่ที ่6

1.เพือ่ใหค้วามรู้แก่ประชาชน

ในช่วงอายุ 35 ปขีึน้ เกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพตนเอง โดย

การควบคุมอาหาร หลีกเล่ียง

ปจัจัยเส่ียงต่างๆ 2.เพือ่ตรวจ

คัดกรองผู้ปวุยโรคเบาหวาน

และความดันโลหติสูง และให้

ค าแนะน า 3. เพือ่ส่งต่อผู้ปวุย

ทีม่ีภาวะเส่ียงสูงใหแ้พทย์

เฉพาะทางรักษาต่อไป

ประชาชนในช่วงอายุ 
35 ปขีึ้นไป และ
ประชาชนทั่วไปที่

สนใจ จ านวน 80 คน
 บา้นสามโค หมู่ที่ 6

0 0 0 0 3,700 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
 จ านวน 

80 คน

1.ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี

ขึ้น มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ตนเองโดยการควบคุมอาหาร 

และหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่างๆ 

2.ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี

ขึ้น ได้รับการตรวจตัดกรอง

ผู้ปุวยโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูงและค าแนะน าใน

การดูแลสุขภาพ 3. ผู้ปุวยที่มี

ภาวะเส่ียงสูงได้รับการส่งต่อให้

แพทย์เฉพาะทางรักษาต่อไป

ส านัก
ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่66 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง)  ใหแ้ก่ 

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

สามโค หมู่ที ่6

1.เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้

เร่ืองการควบคุมและปอูงกัน

การติดเชื้อโรคหนอนพยาธิ

ประชาชน 2.เพือ่ใหป้ระชาชน

มีพฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อโรค

หนอนพยาธิ ซ่ึงจะท าใหอ้ัตรา

ความชุกของโรคหนอนพยาธิ

ลดลงอย่างย่ังยืน

ประชาชนในหมู่บา้น
สามโค  หมู่ที่ 6 
จ านวน 60 คน

0 0 0 0 10,200 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
 จ านวน 

60 คน

1.ประชาชนมีความรู้เร่ือง

การควบคุมและปอูงกัน

การติดเชื้อโรค

หนอนพยาธิประชาชน 2.

ประชาชนเกิดความ

ตระหนกัถึงอันตรายของ

หนอนพยาธิและเกิดการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ส านัก
ปลัดอบต.

ด าเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

หนา้ที ่67 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี (ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสูง)  ใหแ้ก่ 

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

ตาปดุ หมู่ที ่7

1.เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชนในช่วง

อายุ 35 ปีขึ้น เกีย่วกบัการดูแล

สุขภาพตนเอง โดยการควบคุม

อาหาร หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่างๆ 2.

เพื่อตรวจคัดกรองผู้ปุวย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

และให้ค าแนะน า 3. เพื่อส่งต่อ

ผู้ปุวยที่มีภาวะเส่ียงสูงให้แพทย์

เฉพาะทางรักษาต่อไป

ประชาชนในช่วงอายุ 35

 ป ีขึน้ไป  และ

ประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ 

จ านวน 60 คน  บา้นตา

ปดุ หมู่ที ่7

0 0 0 0 3,100 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 60

 คน

1.ประชาชนในช่วงอายุ 35 ปี

ขึ้นไป มีความรู้ในการดูแล

สุขภาพตนเองโดยการควบคุม

อาหารและหล่ีกเล่ียงปัจจยั

เส่ียงต่างๆ 2.ประชาชนในช่วง

อายุ 35 ปีขึ้น ได้รับการตรวจ

คัดกรองผู้ปุวยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง และ

ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ 

3.ผู้ปุวยที่มีภาวะเส่ียงสูงได้รับ

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

หนา้ที ่68 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพแม่และเด็ก ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ใหแ้ก่ 

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

ตาปดุ หมู่ที ่7

1.เพือ่ใหอ้สม.หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ป ีมี

ความรู้ในด้านการบริโภค

อาหารทีถู่กต้องและเหมาะสม 

2.เพือ่ใหอ้สม. หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ป ีมี

ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

ช่องปากทีถู่กต้องและ

เหมาะสมตามวัย

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์ 

และหญิงหลังคลอด 

จ านวน 35 คน  2.

ผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ป ี

จ านวน  15คน  บา้นตา

ปดุ หมู่ท ี7

0 0 0 0 9,000 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน  

50 คน

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์ และ

ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี ได้รับ

การอบรมให้ความรู้ในด้านการ

บริโภคอาหารที่ถูกต้องและ

เหมาะสม 2.อสม.หญิงต้ังครรภ์

 และผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ปี มี

ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

ช่องปากที่ถูกต้องและ

เหมาะสมตามวัย

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

หนา้ที ่69 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 อุดหนนุโครงพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการส่งเสริม

โภชนาการเด็ก 0-5 ป ีของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

ตาปดุ หมู่ที ่7

1.เพือ่ใหผู้้ปกครองเด็ก 0-5 ป ี

มีความรู้ในการจัดการอาหาร

ใหบ้ตุรได้เหมาะสมและถูกต้อง 

  2. เพือ่ใหผู้้ปกครองได้ฝึก

ทกัษะการจัดท านมถัว่เหลืองให้

เด็กด่ืมเองทีบ่า้น

1.เด็กอายุ 0 - 5 ป ี

จ านวน 15 คน  2.

ผู้ปกครองเด็กอายุ 0 - 5

 ป ี จ านวน 25 คน  

บา้นตาปดุ หมู่ที ่7 

จ านวน 40 คน

0 0 0 0 7,900 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 40

 คน

1.ผู้ปกครองเด็ก 0- 5 ป ี

ได้รับการอบรมและ

ฝึกอบรมและฝึกทกัษะ

การบริโภคอาหารและนม

ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

2.ผู้ปกครองรู้วิธีการและ

สามารถท านมถัว่เหลืองได้

เองทีบ่า้น

ส านัก
ปลัดอบต.

ด าเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

หนา้ที ่70 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

22 อุดหนนุโครงพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพแม่และ

เด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ใหแ้ก่คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นแสรออ หมู่ที ่8

1.เพือ่ใหอ้สม.หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ป ีมี

ความรู้ในด้านการบริโภค

อาหารทีถู่กต้องและเหมาะสม 

2.เพือ่ใหอ้สม. หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ป ีมี

ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

ช่องปากทีถู่กต้องและ

เหมาะสมตามวัย

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์ 

และหญิงหลังคลอด 2.

ผู้ปกครองเด็ก อายุ 0 - 5

 ป ีจ านวน 40 คน  บา้น

แสรออ หมู่ที ่8

0 0 0 0 5,000 ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ

 จ านวน 

40 คน

1.อสม. หญิงต้ังครรภ์ 

และผู้ปกครองเด็ก 0-5 ป ี

ได้รับการอบรมใหค้วามรู้

ในด้านการบริโภคอาหาร

ทีถู่กต้องและเหมาะสม 2.

อสม.หญิงต้ังครรภ์ และ

ผู้ปกครองเด็ก 0 -5 ป ีมี

ความรู้ด้านการดูแล

สุขภาพช่องปากทีถู่กต้อง

และเหมาะสมตามวัย

ส านัก
ปลัดอบต.

ด าเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

หนา้ที ่71 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

รณรงค์และแก้ไขปญัหายา

เสพติด To be number one

  (ศูนย์เพือ่นใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บา้น) 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี ใหแ้ก่ คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นแสรออ หมู่ที ่8

1.เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชน

ได้รับความรู้และรับทราบถึง

ปญัหาและพษิภัยของยาเสพ

ติดและต่อต้านปอูงกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/

หมู่บา้น 2.เพือ่พฒันาคุณภาพ

ชีวิต ทกัษะทางความติดสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย 

จิตใจใหก้ับเยาวชนและ

ประชาชน 3. เพือ่ร่วมแก้ไข

ปญัหาย

1.เยาวชน จ านวน 20 คน

 2.ประชาชน จ านวน 30

 คน  บา้นแสรออ หมู่ที ่8

0 0 0 0 6,800 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 50

 คน

1.เยาวชนและประชาชนได้รับรู้

และรับทราบถึงปัญหาและพิษ

ภัยของยาเสพติดและต่อต้าน

ปูองกนัการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในชุมชน/หมูบ่้าน 2.

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทักษะทางความคิดสร้าง

ภูมิคุ้มกนัทางด้านร่างกาย 

จติใจให้กบัเยาวชน และ

ประชาชน 3.เยาวชนและ

ประชาชนร่วมแกป้ัญหาย

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

หนา้ที ่72 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

24 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการสืบ

สานพระราชปณิธานสมเด็จ

ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้นแสรออ

 หมู่ที ่8

1.เพือ่สืบสานพระราชประสงค์

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนน ี ผู้ก่อต้ังมูลนธิิถันย

รัก์ฯ ใหผู้้หญิงไทยพน้ภัยมะเร็ง

เต้านม 2. เพือ่ขยายระบบ

บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 

ด้ายการตรวจเต้านมตนเอง 3.

เพือ่ส่งเสริมใหส้ตรีไทยมี

พฤติกรรมการตรวจเต้านม

ตนเองทีถู่กต้องและสม่ า

สตรีกลุ่มอายุต้ังแต่ 30 -

60 ป ีในชุมชน จ านวน 

70 คน (บา้นแสรออ หมู่

ที ่8)

0 0 0 0 8,200 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 70

 คน

1.สืบสานพระราชประสงค์ของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ผู้กอ่ต้ังมูลนิธิธันย

รักษ์ฯ ให้ผุ้หญิงไทยพ้นภัย

มะเร็งเต้านม 2.สามารถขยาย

ระบบบริการคัดกรองมะเร็งเต้า

นม ด้วยการตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง 3. สตรีไทยมีพฤติกรรม

การตรวจเต้านมตนเองที่

ถูกต้องและสม่ าเสมอ

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่73 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

25 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ควบคุมหนอนพยาธิใน

โครงการตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

ใหม่ หมู่ที ่9

1.เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้

เร่ืองการควบคุมและปอูงกัน

การติดเชื้อโรคหนอนพยาธิ

ประชาชน 2.เพือ่ใหป้ระชาชน

มีพฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อโรค

หนอนพยาธิ ซ่ึงจะท าใหอ้ัตรา

ความชุกของโรคหนอนพยาธิ

ลดลงอย่างย่ังยืน

ประชาชนบา้นใหม่ หมู่ที่

 9 จ านวน 48 คน

0 0 0 0 8,820 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 48

 คน

1.ประชาชนมีความรู้เร่ือง

การควบคุมและปอูงกัน

การติดเชื้อโรค

หนอนพยาธิประชาชน 2.

ประชาชนเกิดความ

ตระหนกัถึงอันตรายของ

หนอนพยาธิและเกิดการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

หนา้ที ่74 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

 ด้านสาธารณสุข โครงการ

ส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี

 ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี ใหแ้ก่คณะกรรมการ

บา้นใหม่ หมู่ที ่9

1.เพือ่ใหผู้้ปกครองเด็ก 0-5 ป ี

มีความรู้ในการจัดการอาหาร

ใหบ้ตุรได้เหมาะสมและถูกต้อง 

  2. เพือ่ใหผู้้ปกครองได้ฝึก

ทกัษะการจัดท านมถัว่เหลืองให้

เด็กด่ืมเองทีบ่า้น

1.เด็กอายุ 0 - 5 ป ี

จ านวน 18 คน  2.

ผู้ปกครองเด็กอายุ 0 - 5

 ป ี จ านวน 30 คน  

(บา้นใหม่ หมู่ที ่9)

0 0 0 0 8,820 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 48

 คน

1.ผู้ปกครองเด็ก 0- 5 ป ี

ได้รับการอบรมและ

ฝึกอบรมและฝึกทกัษะ

การบริโภคอาหารและนม

ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

2.ผู้ปกครองรู้วิธีการและ

สามารถท านมถัว่เหลืองได้

เองทีบ่า้น

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

หนา้ที ่75 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬาภร

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

(ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพช่อง

ปาก) ใหแ้ก่ คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นใหม่ หมู่ที ่9

1.เพือ่ใหค้วามรู้แก่ผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับการดูแลและสนอม

สุขภาพช่องปาก 2.เพือ่ตรวจ

คัดกรองและปอูงกันภาวะ

ผิดปกติของช่องปากใหผู้้สูงอายุ

 3. เพือ่ส่งต่อการรักษาแพทย์

เฉพาะทางช่องปากต่อไป

ในกลุ่มผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 60

 ป ีขึน้ไป และประชาชน

ทัว่ไปทีส่นใจ จ านวน 40

 คน

0 0 0 0 2,360 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 40

 คน

1.ผู้สูงอายุมีความรู้

เกี่ยวกับการดูแลและ

ถนอมสุขภาพช่องปาก 2.

ผู้สูงอายุได้ตรวจคัดกรอง

และปอูงกันภาวะผิดปกติ

ของช่องปาก อย่าง

ทนัทว่งท ี3.มีประวัติ

ผู้สูงอายุทีม่ีปญัหาด้าน

ช่องปาก เพือ่ส่งต่อการ

รักษาแพทย์เฉพาะทาง

รักษา

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่76 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

28  อุดหนนุโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย

มะเร็งเต้านม ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

ระไซร์ หมู่ที ่10

1.เพือ่สืบสานพระราชประสงค์

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนน ี ผู้ก่อต้ังมูลนธิิถันย

รัก์ฯ ใหผู้้หญิงไทยพน้ภัยมะเร็ง

เต้านม 2. เพือ่ขยายระบบ

บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 

ด้ายการตรวจเต้านมตนเอง 3.

เพือ่ส่งเสริมใหส้ตรีไทยมี

พฤติกรรมการตรวจเต้านม

ตนเองทีถู่กต้องและสม่ า

สตรีกลุ่มอายุต้ังแต่ 

30-60 ป ีในชุมชน 

จ านวน 60 คน  (บา้นระ

ไซร์ หมู่ที ่10)

0 0 0 0 10,200 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 60

 คน

1.สืบสานพระราช

ประสงค์ของสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี

 ผู้ก่อต้ังมูลนธิิธันยรักษ์ฯ 

ใหผุ้้หญิงไทยพน้ภัยมะเร็ง

เต้านม 2.สามารถขยาย

ระบบบริการคัดกรอง

มะเร็งเต้านม ด้วยการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3.

 สตรีไทยมีพฤติกรรมการ

ตรวจเต้านมตนเองที่

ถูกต้องและสม่ าเสมอ

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่77 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ควบคุมการขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ใหแ้ก่คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นระไซร์ หมู่ที ่10

1.เพือ่ใหค้วามรู้เร่ืองการ

ควบคุมปอูงกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.เพือ่รณรงค์การ

บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3. 

เพือ่สุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนทีใ่ช้ในชุมชน

ประชาชนในหมู่บา้น 

จ านวน 30 คน (บา้นระ

ไซร์ หมู่ที ่10)

0 0 0 0 4,000 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 30

 คน

1.ประชาชนในชุมชนมี

ความรู้ เร่ืองการควบคุม

ปอูงกันโรคขาดสาร

ไอโอดีนเพิม่ขึน้ 2. 

คุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนทีใ่ช้อยู่ใน

ครัวเรือนอยู่ในระดับ

เกณฑ์มาตรฐาน 3.

ประชาชนมีการบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่78 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

30 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี

 ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี ใหแ้ก่คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นระไซร์ หมุ่ที ่10

1.เพือ่ใหผู้้ปกครองเด็ก 0-5 ป ี

มีความรู้ในการจัดการอาหาร

ใหบ้ตุรได้เหมาะสมและถูกต้อง 

  2. เพือ่ใหผู้้ปกครองได้ฝึก

ทกัษะการจัดท านมถัว่เหลืองให้

เด็กด่ืมเองทีบ่า้น

1.เด็กอายุ 0-5 ป ี  

จ านวน 15 คน 2.

ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี

 จ านวน 15 คน (บา้นระ

ไซร์ หมู่ที ่10)

0 0 0 0 5,800 ผู้เข้าร่วม

โครงการ

จ านวนน 

30 คน

1.ผู้ปกครองเด็ก 0- 5 ป ี

ได้รับการอบรมและ

ฝึกอบรมและฝึกทกัษะ

การบริโภคอาหารและนม

ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

2.ผู้ปกครองรู้วิธีการและ

สามารถท านมถัว่เหลืองได้

เองทีบ่า้น

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่79 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

รณรงค์และแก้ไขปญัหายา

เสพติด To be number one

 (ศูนย์เพือ่ใจวัยรุ่นในชุมชน/

หมู่บา้น)ทลูกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

ตาสอน หมู่ที ่11

1.เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชน

ได้รับความรู้และรับทราบถึง

ปญัหาและพษิภัยของยาเสพ

ติดและต่อต้านปอูงกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/

หมู่บา้น 2.เพือ่พฒันาคุณภาพ

ชีวิต ทกัษะทางความติดสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย 

จิตใจใหก้ับเยาวชนและ

ประชาชน 3. เพือ่ร่วมแก้ไข

ปญัหาย

1.เยาวชน จ านวน 20 คน

 ประชาชน 30 คน ( 

บา้นตาสอน หมู่ที ่11)

0 0 0 0 8,750 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 50

 คน

1.เยาวชนและประชาชนได้รับรู้

และรับทราบถึงปัญหาและพิษ

ภัยของยาเสพติดและต่อต้าน

ปูองกนัการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในชุมชน/หมูบ่้าน 2.

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทักษะทางความคิดสร้าง

ภูมิคุ้มกนัทางด้านร่างกาย 

จติใจให้กบัเยาวชน และ

ประชาชน 3.เยาวชนและ

ประชาชนร่วมแกป้ัญหาย

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่80 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

32 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

อบรมหมอหมู่บา้นในพระราช

ประสงค์ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

ตาสอน หมู่ที ่11

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ใน

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การนวด

แผนไทยและมีความรู้ด้านสมุนไพร

ในปัจจบุัน การช่วยฟื้นคืนชีพ การ

ดูแลรักษาผู้ปุวยที่เป็นโรค เบื้องต้น 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ

ดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลใน

ครอบครัว และถ่ายทอดความรู้ใน

การส่งเสริมและปูองกนัโรค คนใน

ชุมชน

ประชาชนในหมู่บา้น 

จ านวน 50 คน
0 0 0 0 8,450 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 50

 คน

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้

ในการรักษาพยาบาล

เบือ้งต้น การนวดแผนไทย

 และมีความรู้ด้นสมุนไพร

ในปจัจุบนั การช่วยฟืน้คืน

ชีพ การดูแลรักษาผู้ปวุยที่

เปน็โรคเบือ้งต้น

ส านัก
ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่81 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

33 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

 ด้านสาธารณสุข โครงการ

ตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี (ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ

ช่องปาก) ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

ตาสอน หมู่ที ่11

1.เพือ่ใหค้วามรู้แก่ผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับการดูแลและสนอม

สุขภาพช่องปาก 2.เพือ่ตรวจ

คัดกรองและปอูงกันภาวะ

ผิดปกติของช่องปากใหผู้้สูงอายุ

 3. เพือ่ส่งต่อการรักษาแพทย์

เฉพาะทางช่องปากต่อไป

ในกลุ่มผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 60

 ปขีึน้ไป และประชาชน

ทัว่ไปทีส่นใจ จ านวน 50

 คน (บา้นตาสอน หมู่ที ่

11)

0 0 0 0 2,800 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 50

 คน

1.ผู้สูงอายุมีความรู้

เกี่ยวกับการดูแลและ

ถนอมสุขภาพช่องปาก 2.

ผู้สูงอายุได้ตรวจคัดกรอง

และปอูงกันภาวะผิดปกติ

ของช่องปาก อย่าง

ทนัทว่งท ี3.มีประวัติ

ผู้สูงอายุทีม่ีปญัหาด้าน

ช่องปาก เพือ่ส่งต่อการ

รักษาแพทย์เฉพาะทาง

รักษา

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่82 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

34 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณ โครงการอบรม

หมอหมู่บา้นในพระราช

ประสงค์ ใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้น บา้น

โพธ์ินอ้ย หมู่ที ่12

1.เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมอบรมมี

ความรู้ในการรักษาพยาบาล

เบือ้งต้น การนวดแผนไทยและ

มีความรู้ด้านสมุนไพรใน

ปจัจุบนั การช่วยฟืน้คืนชีพ 

การดูแลรักษาผู้ปวุยทีเ่ปน็โรค 

เบือ้งต้น 2. เพือ่ใหผู้้เข้าร่วม

อบรมสามารถดูแลสุขภาพของ

ตนเอง บคุคลในครอบครัว 

และถ่ายทอดความรู้ในการ

ส่งเสริมและปอูงกันโรค คนใน

ชุมชน

ประชาชนในหมู่บา้น 

จ านวน 45 คน (บา้นโพธ์ิ

นอ้ย หมู่ที ่12)

0 0 0 0 8,050 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 45

 คน

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้

ในการรักษาพยาบาล

เบือ้งต้น การนวดแผนไทย

 และมีความรู้ด้นสมุนไพร

ในปจัจุบนั การช่วยฟืน้คืน

ชีพ การดูแลรักษาผู้ปวุยที่

เปน็โรคเบือ้งต้น

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่83 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

35 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ตรวจสุขภาพเคล่ือนที ่สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

 (ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพช่อง

ปาก) ใหแ้ก่คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่ที ่12

1.เพือ่ใหค้วามรู้แก่ผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับการดูแลและสนอม

สุขภาพช่องปาก 2.เพือ่ตรวจ

คัดกรองและปอูงกันภาวะ

ผิดปกติของช่องปากใหผู้้สูงอายุ

 3. เพือ่ส่งต่อการรักษาแพทย์

เฉพาะทางช่องปากต่อไป

ในกลุ่มผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 60

 ปขีึน้ไป และประชาชน

ทัว่ไปทีส่นใจ จ านวน 40

 คน (บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่ที ่

12)

0 0 0 0 2,900 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 40

 คน

1.ผู้สูงอายุมีความรู้

เกี่ยวกับการดูแลและ

ถนอมสุขภาพช่องปาก 2.

ผู้สูงอายุได้ตรวจคัดกรอง

และปอูงกันภาวะผิดปกติ

ของช่องปาก อย่าง

ทนัทว่งท ี3.มีประวัติ

ผู้สูงอายุทีม่ีปญัหาด้าน

ช่องปาก เพือ่ส่งต่อการ

รักษาแพทย์เฉพาะทาง

รักษา

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่84 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

36 อุดหนนุโครงการควบคุมโรค

หนองพยาธิ ในโครงการตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี ใหแ้ก่คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่ที ่12

1. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้

เร่ืองการควบคุมและปอูงกัน

การติดเชื้อโรคหนอนพยาธิ

ประชาชน 2.เพือ่ใหป้ระชาชน

มีพฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อโรค

หนอนพยาธิ ซ่ึงจะท าใหอ้ัตรา

ความชุกของโรคหนอนพยาธิ

ลดลงอย่างย่ังยืน

ประชาชน ในหมู่บา้น 

โพธ์ินอ้ย จ านวน 50 คน

0 0 0 0 9,050 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 50

 คน

1.ประชาชนมีความรู้เร่ือง

การควบคุมและปอูงกัน

การติดเชื้อโรค

หนอนพยาธิประชาชน 2.

ประชาชนเกิดความ

ตระหนกัถึงอันตรายของ

หนอนพยาธิและเกิดการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่85 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

37 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

ควบคุมการขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ใหแ้ก่คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ที ่

13

1.เพือ่ใหค้วามรู้เร่ืองการ

ควบคุมปอูงกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน 2.เพือ่รณรงค์การ

บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3. 

เพือ่สุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนทีใ่ช้ในชุมชน

ประชาชนในหมู่บา้น 

จ านวน 40 คน (บา้น

หนองโพธ์ิ หมู่ที ่13)

0 0 0 0 7,300 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 40

 คน

1.ประชาชนในชุมชนมี

ความรู้ เร่ืองการควบคุม

ปอูงกันโรคขาดสาร

ไอโอดีนเพิม่ขึน้ 2. 

คุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนทีใ่ช้อยู่ใน

ครัวเรือนอยู่ในระดับ

เกณฑ์มาตรฐาน 3.

ประชาชนมีการบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่86 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

38 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการสืบ

สานพระราชปณิธานสมเด็จ

ย่าต้านภัยมะเร็งเต้นนม 

ใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น 

บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ที ่13

1.เพือ่สืบสานพระราชประสงค์

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนน ี ผู้ก่อต้ังมูลนธิิถันย

รัก์ฯ ใหผู้้หญิงไทยพน้ภัยมะเร็ง

เต้านม 2. เพือ่ขยายระบบ

บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม 

ด้ายการตรวจเต้านมตนเอง 3.

เพือ่ส่งเสริมใหส้ตรีไทยมี

พฤติกรรมการตรวจเต้านม

ตนเองทีถู่กต้องและสม่ า

สตรีกลุ่มอายุต้ังแต่ 30 - 

60 ป ีในชุมชน จ านวน 

40 คน (บา้นหนองโพธ์ิ 

หมู่ที ่13)

0 0 0 0 7,300 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 40

 คน

1.สืบสานพระราช

ประสงค์ของสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี

 ผู้ก่อต้ังมูลนธิิธันยรักษ์ฯ 

ใหผุ้้หญิงไทยพน้ภัยมะเร็ง

เต้านม 2.สามารถขยาย

ระบบบริการคัดกรอง

มะเร็งเต้านม ด้วยการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3.

 สตรีไทยมีพฤติกรรมการ

ตรวจเต้านมตนเองที่

ถูกต้องและสม่ าเสมอ

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่87 ย.5



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) ( บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน

ที่รับชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

39 อุดหนนุโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข โครงการ

รณรงค์และแก้ไขปญัหายา

เสพติด To be number one

  (ศูนย์เพือ่นใจวัยรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บา้น) 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี) ใหแ้ก่คณะกรรมการ

หมู่บา้น บา้นหนองโพธ์ิ หมู่ที ่

13

1.เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชน

ได้รับความรู้และรับทราบถึง

ปญัหาและพษิภัยของยาเสพ

ติดและต่อต้านปอูงกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/

หมู่บา้น 2.เพือ่พฒันาคุณภาพ

ชีวิต ทกัษะทางความติดสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย 

จิตใจใหก้ับเยาวชนและ

ประชาชน 3. เพือ่ร่วมแก้ไข

ปญัหาย

1.เยาวชน จ านวน 11 คน

 ประชาชน จ านวน 13 

คน

0 0 0 0 5,400 ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 24

 คน

1.เยาวชนและประชาชน

ได้รับรู้และรับทราบถึง

ปญัหาและพษิภัยของยา

เสพติดและต่อต้านปอูงกัน

การแพร่ระบาดของยา

เสพติดในชุมชน/หมู่บา้น 

2.ส่งเสริมพฒันาคุณภาพ

ชีวิต ทกัษะทางความคิด

สร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน

ร่างกาย จิตใจใหก้ับ

เยาวชน และประชาชน 3.

เยาวชนและประชาชน

ร่วมแก้ปญัหาย

ส านกั

ปลัดอบต.

ด าเนนิการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

0 0 0 0 0 260,000รวม   39   โครงการ

หนา้ที ่88 ย.5



๒.บญัชีโครงการพฒันา

ย.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมัง่คง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมูบ้่าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเพ่ิมเติม ตามระเบียบฯ ข้อ 22

1 อุดหนนุโครงการ "งานรัฐพธีิ

และเทดิพระเกียรติสถาบนั

พระมหากษัตริย์

1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกยีติ สถาบัน

พระมหากษัติย์ ซ่ึงทรงเป็นที่มาแห่ง

เกยีรติศักด์ิเพราะทรงมีพระราชตระกลู

สูง ย่อมท าให้เกดิความไว้วางใจและ

ศรัทธาต่อพระองค์สมค ากล่าวที่ว่า 

"พระราชาเป็นสง่าแห่งแว่นแคว้น"2) 

เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัติย์แต่ละพระองค์ รวมพระ

บรมวงศานุวงศ์  เพราะทรงเป็นศูนย์

รวมแห่งความเป็นชาติและความ

สามัคคีของคนในชาติ

ข้าราชการทกุหนว่ยงาน

 ผู้บริหาร ข้าราชการ 

พนกังานอปท. พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน 

นกัศึกษา ก านนั ผญบ.

ฯลฯ. สมาชิกสภาอปท. 

อาสาสมัครปอ้งกันภัย

ฝ่ายพลเรือน 

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น กลุ่ม

พลังงานมวลชน 

0 0 0 0 20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ข้าราชการทุกหน่วยงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกอบต.. 

ข้าราชการ พนักงาน

อปท. และประชาชน

ทั่วไป ได้ท ากจิกรรม

สาธารณประโยชน์ และ

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

ส านกัปลัด

อบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

แบบ ผ. ๐๒

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย 

89 ย.6



ย.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมัง่คง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมูบ้่าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

3) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ของพสกนิกรทุกหมูเ่หล่า ซ่ึง

พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ รวมทั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรง

นิยามพระราชกรณียกจิของพระองค์ 

ในฐานะมหากษัตริย์ไทย คือการบ าบัด

ทุกข์บ ารุงสุขของราษฎรทุกหมูเ่หล่าใน

แผ่นดินไทย พระองค์ทรงเลือกที่จะ

เป็นพระเจา้อยู่หัว ที่ทรงร่วมทุกข์ร่วม

สุขกบัพสกนิกรของพระองค์ตลอดเวลา

และประชาชนทัว่ไปใน

พืน้ทีอ่ าเภอเขวาสินรินทร์

2 โครงการก่อสร้างหอถังสูง เพือ่สร้างทีเ่ก็บน้ าเพือ่การอุปโภค

ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ปราสาทอง

ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด

 2.00x3.60 เมตร สูง 

7.00 เมตร พร้อมติดต้ัง

ปา้ยประชาสัมพนัธ์ 1 ชุด

0 0 0 0 209,500 จ านวน 1 

แหง่ บริเวณ

ทีท่ าการ

อบต.

ปราสาททอง

อบต.ปราสาททองมี

หอถังส าหรับกักเก็บ

น้ าอุปโภค

ส านกัปลัด

อบต.

เหตุผลทีม่า ด าเนนิการตามนโยบายผู้บริหารทอ้งถิน่

เหตุผลทีม่า  ตามหนงัสืออ าเภอเขวาสินรินทร์ ที ่สร 1618.1/ว562 ลงวันที ่8 กุมภาพนัธ์ 2564

90 ย.6



ย.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมัง่คง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมูบ้่าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

0 0 0 0 229,500  รวม 2  โครงการ

91 ย.6



๒.บญัชีโครงการพฒันา

ย.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมัง่คง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมูบ้่าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

   ( บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพือ่ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรที่

กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย ก าหนดใหแ้ก่อาสาสมัคร

ปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

หนา้ทีข่อง อปพร.

จัดฝึกอบรมทบทวน 

ใหแ้ก่สมาชิกอปพร. 

จ านวน 120 คน

0 0 0 0 186,450 จ านวน 

120 คน

สมาชิกอปพร.

ได้รับการฝึกอบรม

และมีความรู้ความ

เข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม

มากขึ้น  และน า

ความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ได้

ส านกัปลัด

อบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

โครงการเพ่ิมเติม ตามระเบียบฯ ข้อ 22

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

แบบ ผ. ๐๒

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย 

92 ย.6



ย.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมัง่คง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมูบ้่าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภัย

2 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 

ประจ าหมู่บา้น

เพือ่รักษาความสงบเรียบร้อย

และความปลอดภัยในชุมชน 

เพือ่ปอ้งกันเหตุอาชญากรรมหรือ

เหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดคิดได้

ติดต้ังจุดเส่ียง จ านวน 4 

จุด ภายในหมู่บา้น บา้น

หนองโพธ์ิ หมู่ที ่13

0 0 0 0 90,000 จ านวน 4 

จุด

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ส านกัปลัด

อบต.

เหตุผลและทีม่า จากโครงการประสานแผนพฒันาหมู่บา้น 

0 0 0 0 276,450 รวม  2  โครงการ 

93 ย.6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ / ๑  

รายละเอียดโครงการพฒันา 

ส าหรบัโครงการที่เกนิศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (สายทางฉันเพล หมู่ที ่๒ ต าบล

ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 

เชื่อม บา้นสวาย หมู่ที ่13 ต าบลช่างปี ่

อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

เพือ่พฒันาเส้นทาง

คมนาคมระหว่างต าบล

ใหม้ีความสะดวกสบาย

และประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิม่มากขึน้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,725 

เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

ไม่นอ้ยกว่า 10,350 ตร.ม. พกิัด

เร่ิมต้น N 14.979163  E 

103.646624  จุดส้ินสุด N 

14.975125 E 103.662074

0 0 0 5,545,800 5,545,800 ร้อยละ100

 ของพืน้ที ่

จ านวน 

10,350 

ตร.ม.

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

ใช้สัญจรเชื่อมระหว่าง

หมูบ่้าน ต าบล และ

อ าเภอ ที่สะดวกสบาย 

มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กองช่าง

 โครงการเพ่ิมเติม ตามระเบียบฯ ข้อ 22 

เหตุผล เพือ่แก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนเนือ่งจากสภาพเดิมเปน็ถนนหนิคลุก

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

 แบบ ผ.๐๒/๑
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561- 2565 ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

94 ย.1



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
              1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

งบประมาณและผ่านทีม่า

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ย

รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน

  รวม  1   โครงการ 0 0 0 5,545,800 5,545,800

95 ย.1



 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

บญัชคีรุภณัฑ์แผนพัฒนาท้องถิน่ 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

96 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 2562 2563 2564     2565 

1 เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในงานวัด
ระยะทางก่อสร้าง 

 ล้อวัดระยะ  จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
-โครงการสร้างล้อวัดท าด้วยวัสดุ พลาสติกแข็ง
ขอบวงหุ้มด้วยยาง 
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 320 มิลลิเมตร 
-โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มีระบบ
เบรกควบคุมที่มือจับ พร้อมหูหิ้ว 
-โครงสร้างสามารถพับเคร่ืองเพื่อความสะดวก
ในการจัดเก็บ 
-มีขาต้ังพักเพื่อความสะดวกในการท างาน 
-มีเข็มชี้จุดเร่ิมต้นการวัดระยะ ระบบท างาน 
สามารถแสดงผลการวัดระยะได้ 0.10 – 9,999 
เมตร ,มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดง
ค่าระยะทางละเอียดถึง 0.1 เมตร มีปุ่มกด 
RESET ค่าตัวเลขเป็น 0  มีมือจับและที่มาตร
วัด สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและ
ถอยหลัง 

0 0 0 0 7,500 กองช่าง 

2 เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือใช้ในการสื่อสารของ
เจ้าหน้าท่ี 

วิทยุสื่อสาร จ านวน 4 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี เครื่องวิทยุ
สื่อสาร ขนาด 245 MHz  รับสัญญาได้
จ านวน  160 ช่อง 

0 0 0 0 26,000 กองช่าง 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

97 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

3 เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในงานส านักงาน
กองช่าง 

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน ๒ 
เครื่องๆละ 30,000 บาท (ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม) 
 

0 0 0 0 60,000 กองช่าง 

4  เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในงานส านักงาน
กองช่าง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion (Ink 
Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆละ 
7,500 บาท (ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม) 

0 0 0 0 15,000 กองช่าง 

5 เคหะและชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในงานส านักงาน
กองช่าง 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 5 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท (ตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม) 

0 0 0 0 12,500 กองช่าง 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในงานส านักงาน
กองคลงั 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink  Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม) 

0 0 0 0 4,300 กองคลงั 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

98 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

7 บริหารทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ
และงานบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 20 ตัว ๆละ 
2,000 บาทโดยมีคุณลักษณะดังน้ีโต๊ะ
พับอเนกประสงค์ขนาด 
450x1200x737 มม. หน้าท็อปเพาะ
โครง ท าให้มีน้ าหนักเบา ด้านหน้าปิด 
ด้วยลามิเนตแท้เกรดA อายุการใช้งาน
ยาวนาน ทนต่อการเช็ดถู สารเคมี ความ
ร้อน และกันการทะลุของน้ า ปิดขอบ
ด้วย PVC สีด า หนา 2 มม. โครงขา
เหล็ก 1.1/2" หนา 1.2 มม. ชุบโครเมียม
เงางาม มีคานที่ขา ปลายขามีจุกกันรอย
ที่พ้ืน สามารถปรับระดับได้  
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถ่ิน 

0 0 0 0 40,000 ส านักปลัด
อบต. 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 2562 2563 2564   2565 

8 เคหะชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างในพ้ืนที่ต าบล
ปราสาททอง  

จัดซื้อชุดเสาไฟสนามและแผงโซล่าเซลล์
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ จ านวน 10 
ชุดๆละ 50,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี – แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
120 วัตต์ ชนิด Poly Crytallie –
หลอดไฟ LED 30 w. street light ชนิด
สว่างพิเศษพร้อมหลังเต่าโคมไฟแรงดัน 12 
โวลต์ –ชุดเสาสูง 6 เมตร ท าจากเหล็กชุบ 
Zinc หรือ Galvanized steel แบบข้อต่อ 
2 ท่อน ตู้ควบคุมการท างานแบบมีหลังคา
กันน้ าฝน พร้อมระบบควบคุมการท างาน
อัตโนมัติ –แบตเตอรี่แห้งแบบเจล แรงดัน 
12v ขนาดความจุ 120AH ชนิด DEEP 
CYCLE –ชุดควบคุม เปิด/ปิด อัตโนมัติ 
AUTO สามารถ เปิด/ปิด – โครงยึดแผงโซ
ล่าเซลล์แบบปรับองศาเพ่ือระบบ
แสงอาทิตย์ –อุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง
เสาโซล่าเซลล์ ความสูง 6.00 เมตร               
 

0 0 0 0 500,000 กองช่าง 



แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 2562 2563 2564     2565 

9 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือรักษาความสงบ 
และความปลอดภัย
ภายในชุมชน 

(1)จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดต้ังประกอบด้วยอุปกรณ์ 1) เคร่ือง
บันทึก 16 CH จ านวน 1 เคร่ือง  
2) กล้อง HDCVI  2 mp  จ านวน 12 ตัว 3) 
HDD 2TB ฮาร์สดิสเก็บข้อมูล 2 TB จ านวน 1 
ลูก 4) ชุดสาย adapter ต่อสัญญานไฟฟ้า สาย
ยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น 
(2)จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายในนอกอาคาร 
แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 
วิเคราะห์ภาพและงานอ่ืนๆ จ านวน  8 เคร่ือง 
(3) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง  
(4)อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE L2 
Switch)  ขนาด 8 ช่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางฉบับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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