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

Section Of  Policy and Planning (งานนโยบายและแผน) 
Office Of the Chief Administrator of the SAO (ส านักปลัดอบต.) 
Tel. ๐ ๔๔๕๘ ๒๒๓๑ 

 
 



 
 
 
 

   ค าน า 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี   

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   
ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   ได้รับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ 
พัฒนาท้องถิ่นจากส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ และส่วนราชการภายในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ รวมถึงโครงการพัฒนา
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่    

ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และการส่งเสริมสนับสนุน ด้าน 
การศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  การบริหารราชการให้เกิดความโปร่งใส และองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีเครื่องมือใช้ใน
การบริหารราชการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐  ขึ้น 

ในการนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
ได้รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาที่สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเขวาสินรินทร์  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ต่อไป 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
           หน้า 
ส่วนท่ี ๑  บทน า               ๑ - ๒             
 ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ส่วนท่ี ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา                           ๓ – ๘           
 ๒.๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
 ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 ๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ     
ส่วนท่ี ๓  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ        ๙ – ๙๓ 
 ๓.๑ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา (๙ – ๑๑) 
 ๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา  (๑๒ – ๙๓ )                                                                     
               ๓.๒.๑   แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา ( ๑๒ – ๘๗) 
       ๓.๒.๒  แบบ ผ.๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา  (  ๘๘ ) 
               ๓.๒.๓  แบบ ผ.๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ( ๘๙ – ๙๓) 
ส่วนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ        ๙๔ – ๑๐๒ 
 ๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  (๙๔ - ๙๖) 
 ๔.๒  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล (๙๖ - ๙๙) 
 ๔.๓  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินผล ( ๑๐๐ – ๑๐๒) 
ภาคผนวก ๑ – ๔        ๑๐๓ – ๑๑๙  
 ๑)ข้อมูลประชากร ณ วันท่ี ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๙     
 ๒)สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๙   
 ๓)งบรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
         ๔) รายละเอียดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือ
เป็นแนวทาง การพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น และ
ความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ต่อไป”  

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงมีความ
จ าเป็นที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน น ามาจัดท าเป็นแผนงาน/
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้ให้ส าเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนไว้  ตลอดทั้งเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ต่อไป  

 
 
 
 



 

 

แบบ ผ.๐๗ 

บัญชีสรุปโครงการพฒันา 



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

  รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 11 1,745,100     10 1,350,000    9 1,250,000    5 650,000        35 4,995,100       
  รายการโครงการเพิ่มเติม 5 459,000        1 200,000       1 200,000       0 -                7 895,000          

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

 รายการโครงการเพิ่มเติม 1 200,000        1 200,000       1        200,000       1 200000 4        800,000          
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

  รายการโครงการเพิ่มเติม 1 98,900          0 -               0 -               0 -                1        98,900            

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 18 2,503,000     12 1,750,000    11 1,650,000    6 850,000        47 6,789,000       

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค

ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

  2.1 แผนงานการศึกษา 0 -                0 -               0 -               -    -                -     -                  
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

 รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 9 2,191,325     9 2,220,325    9 2,220,325    9 2,220,325     36 8,852,300       
 รายการโครงการเพิ่มเติม 9 208,700        4 58,000         3 42,000         2 32,000          17 290,700          

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

 รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายการโครงการเพิ่มเติม 6 2,666,000     1 2,496,000    1 2,496,000    1 2,496,000     9 10,154,000     
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 2 -                2 -               2 -               2 -                8 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 8 -                8 -               8 -               8 -                32 -                  

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน และการทอ่งเที่ยว



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

  2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 2 210,000        2 210,000       2 210,000       2 210,000        8 840,000          

รายการโครงการเพิ่มเติม 3 370,000        2 70,000         2 70,000         2 70,000          9 580,000          
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายการโครงการเพิ่มเติม 2 260,000        0 0 0 0 0 0 2 260,000          
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 4 -                4 -               4 -               4 -                16 -                  

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ 11 840,000        8         280,000       8        280,000       8       280,000        35      1,680,000       



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง

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

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 3 408,000        3 400,000       3 400,000       3 300,000        12 1,508,000       

รายการโครงการเพิ่มเติม 1 70,000          1 70,000         1 70,000         1 70,000          4 280,000          
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 1 1,828,000     0 0 0 0 0 0 1 1,828,000       

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 2 2,121,128     2 2,489,000    1 500,000       1 500,000        6 5,610,128       
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                5 3,622,000    2 300,000       2 300,000        9 4,222,000       

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 1 50,000          1 50,000         1 50,000         1 50,000          4 200,000          
รายการโครงการเพิ่มเติม 1 50,000          0 -               0 -               0 -                1 50,000            

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 -                0 0 0 0 0 0 0 -                  
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 9 4,527,128     12       6,631,000    8        1,320,000    8       1,220,000     37      13,698,128     

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 2 100,000        2 100,000       2 100,000       2 100,000        8 400,000          



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

รายการโครงการเพิ่มเติม 2 100,000        2 100,000       2 100,000       2 100,000        8 400,000          
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 0 1 300,000       1 300,000       1 300,000        3 900,000          

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

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ 4 200,000        5         500,000       5        500,000       5       500,000        19      1,700,000       

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการ
ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

    5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง) 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 0 2 400,000       2 400,000       2 400,000        6 1,200,000       

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 3 420,000        3 420,000       3 420,000       3 420,000        12 1,680,000       
รายการโครงการเพิ่มเติม 2 150,000        0 -               0 -               0 -                0 -                  

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

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



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 1 72,000          1 72,000         1 72,000         1 72,000          4 144,000          

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 4 245,000        0 0 0 0 0 0 0 -                  

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.4 แผนงานงบกลาง
แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 2 10,927,200   2 11,200,000  2 11,300,000  2 11,400,000   8 44,827,200     
รายการโครงการเพิ่มเติม 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ 12 11,814,200   8         12,092,000  8        12,192,000  8       12,292,000   30      47,851,200     

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

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 2 400,000        2 400,000       2 400,000       2 400,000        8 1,600,000       
รายการโครงการเพิ่มเติม 13 1,338,600     6 990,000       6 1,010,000    6 1,030,000     31 4,368,600       

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 2 100,000        2 150,000       2 150,000       2       150,000        8 550,000          

6.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร 
พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

รายการโครงการเพิ่มเติม 1 100,000        1 100,000       1 100,000       1       100,000        4
แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 3 150,000        3 170,000       3 170,000       3 170,000        12 660,000          
รายการโครงการเพิ่มเติม 3 110,000        3 110,000       3 110,000       3 110,000        12 440,000          

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รายการโครงการเพิ่มเติม 2 40,000          0 0 0 0 0 0 2 40,000            

แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



แบบ ผ.๐๗

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท) จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ (บำท)ยุทธศาสตร์

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 6 2,000            6 2,000           6 2,000           6 2,000            24 8,000              

 ๖.๔ แผนงำนงบกลำง

แบบ ผ.๐๑ (อปท.ด ำเนินกำรเอง)

รายการโครงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  
รายการโครงการเพิ่มเติม 1 300,000        1 300,000       1 300,000       1 300,000        4 1,200,000       

แบบ ผ.๐๒ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  
แบบ ผ.๐๓ (ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  
แบบ ผ.๐๕ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  
แบบ ผ.๐๖ โครงกำรที่อปท.ด ำเนินกำรโดยไม่ใช้
งบประมำณ 0 -                0 -               0 -               0 -                0 -                  

   รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ 33 2,540,600     24      2,222,000    24     2,242,000    24     2,262,000    105    8,866,600      
รวมทั้งสิ้น (ย.๑ - ย.๖) 87 22,424,928   69      23,475,000 64     18,184,000  59     17,404,000  273    80,584,928    



 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและ

การท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑   ส ำหรับอปท. ด ำเนินกำรเอง 

 



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย

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

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

1
1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 200,000 200,000 200,000 200,000

2

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการ ที่ 1 หน้า 102 เปน็
กองการศึกษา

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ป ี60 (งบ 130,000 )

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการ ที่ 2 หน้า 102 เปน็

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 พ.ศ. 2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม มีการ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เปน็ไปตามระเบยีบพสัดุฯ

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

จ านวน
รายการ

ด าเนินการ

กองการศึกษาฯ อบต.
ปราสาททอง สามารถ

ด าเนินการด้านแผนงาน
การศึกษา เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ



เปา้หมาย

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

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

๑. เพื่อเป็นค่าสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาปุด

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

๒.เพื่อสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค เช่น
 ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         ป ี60 (งบ 226,500)

3
3 161,400 161,400 161,400 161,400

245 วนั 245 วนั 245 วนั 245 วนั

4
4 6,000 6,000 6,000 6,000

กอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษา

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 3 หน้า 103 เปน็

จ านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง

ตามวยั

งบอบต.

ป ี60 (งบ 291,200)

เพื่อพฒันาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ดูแลเด็ก

จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นฉันเพล

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนใหไ้ด้รับ
ประทานอาหารกลางวนัที่มี
สารอาหารครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ

นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
บา้นฉันเพล จ านวน 33 

คน ๆละ 20 บาท

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ
 มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธภิาพ

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็กในสังกัดอบต.

ปราสาททอง

การพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก /
ผู้ดูแลเด็ก

จ านวนครู

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 4 หน้า 103 เปน็

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ตาปดุ

ครูได้รับการพฒันาทกัษะ
การสอนต่างๆเพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ



เปา้หมาย

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

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

5
5 124,025 124,025 124,025 124,025

260 วนั 260 วนั 260 วนั 260 วนั

6
6 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
ต าบลปราสาททอง

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนม
ใหแ้ก่เด็กนักเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล

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

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

260 วนั 260 วนั 260 วนั 260 วนั

7 แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 7 หน้า 104 เปน็
7 103,700 103,700

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 6 หน้า 104 เปน็

เพื่อพฒันาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็กในสังกัดอบต.

ปราสาททอง

การพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก /
ผู้ดูแลเด็ก

จ านวนครู ครูได้รับการพฒันาทกัษะ
การสอนต่างๆเพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ

ป ี60, = 201,760 บาท

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 5 หน้า  103 เปน็

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริมนมครบ

 100%

เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบรูณ์และแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

ป ี60, = 1,306,240 บาท

ศพด. 2 แหง่ เด็กนักเรียนมีส่ือการเรียน
การสอนที่เหมาะสมและ

เพยีงพอ

อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ 
และบา้นฉันเพล

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนม
ใหแ้ก่เด็กนักเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล

เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกัด ๒ แหง่

ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หวั) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ป ี60 = 6,000 บาท

กองการศึกษา

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริมนมครบ

 100%

เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบรูณ์และแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

ป6ี0 = 76,500

เพื่อจัดหาวสัดุและส่ือการเรียน
ใหแ้ก่เด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกัดอบต.

ปราสาททอง

103,700 103,700



เปา้หมาย

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

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

8

8 วนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจัดกิจกรรมในการพฒันา
เด็กและเยาวชน ตามอ านาจ
หน้าที่ของอปท.

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ต าบลปราสาททอง

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนเด็ก
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กและผู้ปกครองได้
ตระหนักถึงหน้าที่และ
บทบาทส าคัญของตนเองใน
การพฒันาตนเอง การ
เสียสละ การรักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย์

กองการศึกษา

9

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 
เคร่ืองใช้ในส านักงาน กอง
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม อบต.

ปราสาททอง

20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดซ้ือ
เปน็ไปตาม
ระเบยีบฯ

กองการศึกษาฯ มีวสัดุ
ส านักงานที่จ าเปน็และ
เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน
ราชการอย่างมีประสิทธภิาพ

กองการศึกษา

เพ่ิมเตมิจากแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๔)  

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 8 หน้า 105  เปน็

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 9  หน้า 105 เปน็

ปี 60 =150,000 

ปี 60 =20,000  



เปา้หมาย

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

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

1 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้เล่นเสริมสร้าง
พฒันาการด้านต่างๆอย่าง
เหมาะสม

จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย บา้นสไล
เดอร์ /อุโมงค์หนอน/ม้า
โยก

50,000 0 0 0 จ านวน 1 ชุด มีเคร่ืองเล่นสนามส าหรับเด็ก
เล็กที่เหมาะสมและเพยีงพอ 
ส าหรับการเสริมสร้าง
พฒันาการ

กอง
การศึกษาฯ

2 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก 
สะอาด ร่มร่ืน น่าอยู่ และ
เสริมสร้างพฒันาการ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ปราสาททอง

15,000 0.00 10,000 0.00 จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็ก 2 แหง่

บริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มี
ความสะอาด ร่มร่ืน น่าอยู่ 
และมีแหล่งเสริมสร้าง
พฒันาการเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

3 ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตใหแ้ก่
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อการใช้ในการเรียนการสอน 

และการใช้งานระบบสารสนเทศ 
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ปราสาททอง 
ด าเนินการปลีะ 1 แหง่

6,000 6,000 0.00 0.00 จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็ก 2 แหง่

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีระบบ
อินเตอร์เน็ตในการใช้งาน

กอง
การศึกษาฯ

4 จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี 
ขนาด 32 นิ้ว

เพื่อใช้ในการจัดการ
ประสบการณ์ใหแ้ก่เด็กเล็กตาม
แผนการจัดประสบการณ์ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับ
ศพด.บา้นฉันเพล และ
ศพด.บา้นตาปดุ

16,000 0.00 0.00 0.00 จ านวน2 
เคร่ือง

การจัดประสบการณ์ใหแ้ก่
เด็กเล็ก มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น

กอง
การศึกษาฯ



เปา้หมาย

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

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 ทศันศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
พฒันาการใหแ้ก่เด็กปฐมวยั

เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางด้าน
สติปญัญา อารมณ์และสังคม 
ใหแ้ก่เด็ก และเพื่อเปน็การ
จัดการเรียนรู้นอกสถานที่ และ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒ 
แหง่ ปลีะ ๑ คร้ัง

25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็ก 2 แหง่

เด็กนักเรียนได้รับการพฒันา
สติปญัญา อารมณ์ สังคม
และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

6 ฝึกอบรมสัมมนาตามหลักสูตร
ปฐมวยั

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพบคุลากร
ทางการศึกษา

บคุลากรทางการศึกษา
สังกัดอบต.ปราสาททอง
ทกุคน

7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนผุ้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม

บคุลากรทางการศึกษาได้รับ
การพฒันาศักยภาพตาม
หลักสูตร

กอง
การศึกษาฯ

7 ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นฉันเพล

เพื่อพฒันาการใหบ้ริการและ
สร้างความปลอดภยัใหแ้ก่เด็ก
นักเรียนและผู้ปกครอง

ต่อเติมอาคารเรียนและที่
นั่งรอรับเด็กนักเรียนตาม
แบบที่อบต.ก าหนด

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

กอง
การศึกษาฯ

8 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

จัดซ้ือตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ประกอบด้วย 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 1 ชุด เคร่ืองปร้ิน
เตอร์อิ้งเจ็ท จ านวน 1 
เคร่ือง และเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง

37,200 0 0 0 จ านวน 1 ชุด การบริหารราชการ และการ
จัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ



เปา้หมาย

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

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะ
คอมพวิเตอร์ และเก้าอี้ 
จ านวน 1 ชุด

เพอื่ใช้ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นฉันเพล

โต๊ะคอมพวิเตอร์ และ
เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด

2,500 0 0 0 จ านวน 1 ชุด ศพด.ฉันเพล มีโต๊ะและเก้าอี้
ไวใ้ช้ในงานราชการ

กอง
การศึกษาฯ

10 สร้างสัมพนัธ ์ความอบอุ่นใน
ครอบครัวส าหรับเด็กเล็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ และ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

 เพื่อสร้างความสัมพนัธ ์ความ
อบอุ่นในครอบครัว  สถาบนั
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

 จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ ์ความอบอุ่น
ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นตาปดุ และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นฉันเพล

50,000 0 0 0  จ านวน 2 
แหง่

สถาบนัครอบครัว มีความ
อบอุ่นเกิดความเข้มแข็ง เด็ก
มีความพร้อมด้านอารมณ์
และจิตใจ

กอง
การศึกษาฯ



แบบผ.๐๑

เปา้หมาย

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

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

1
1 150,000 150,000 150,000 150,000

2

เพื่อส่งเสริมการกีฬาสู่ความเปน็
เลิศและส่งเสริมการออกก าลัง
กายแก่ประชาชนทั่วไป

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 4 หน้า 108 เปน็

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทมีนักกีฬาได้สร้างชื่อเสียงและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปในการออกมาเล่น
กีฬามากขึ้น

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 พ.ศ. 2560
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวดั

ทมีนักกีฬาต าบลปราสาท
ทอง

จ านวน 10
 ทมี

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 1 หน้า 106 เปน็ 

ปี 60 = 150,000 



เปา้หมาย

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

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

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4 อนุรักษสื์บสานประเพณีแห่
เทยีนพรรษา

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

จัดกิจกรรมประกวดขบวน
แหเ่ทยีนพรรษา ของคนใน
ชุมชน  และจัดกิจกรรม
ถวายต้นเทยีนพรรษาวดั

ในพื้นที่ตามแนวทาง
พระพทุธศาสนา

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน 13
 หมู่บา้นที่
มีส่วนร่วม

1.ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมใน
การกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่
เทยีนพรรษา และอนุรักษใ์หค้งอยู่
สืบไป 2. เยาวชนรุ่นหลังตระหนัก
และรับรู้ประเพณีที่ดีงามของทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

1 การรับรองและพธิกีาร เพื่อด าเนินการในพธิกีรรมทาง
ศาสนาและวนัส าคัญต่างๆ ของ
ทางราชการที่จ าเปน็ตามระเบยีบ
และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตามระเบยีบ
และหนังสือส่ังการ และ
ตามความจ าเปน็

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง หน่วยงานมีการด าเนินการฺพธิกีรรม
ทางศาสนาและวนัส าคัญต่างๆของ
ทางราชการอย่างเหมาะสม

กองการศึกษาฯ
เพ่ิมเติม 

ปี60 = 60,000 บาท 



เปา้หมาย

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

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

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2 จัดงานพระราชพธิถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดช

เพื่อด าเนินการตามแนวทางจัด
งานพระราชพธิถีวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช
อย่างสมพระเกียรติ

ข้าราชการ ประชาชนทกุ
หมู่เหล่าในพื้นที่ทั้งหมด 
เข้าร่วมกิจกรรม พระราช
พธิถีวายพระเพลิงพระ
บรมศพฯ

300,000 0 0 0  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
พระราชพธิี

 การด าเนินการงานพระราชพธิี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูิพลอดุลยเดช เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ

กอง
การศึกษาฯ

3 ค่ายเยาวชนคุณธรรม (ปรากฎ
ในแผนปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริต 4 ป ี
(พ.ศ.2561 - 2564))

1.เพือ่ใหค้วามรู้แกเ่ด็กและเยาวชนใหส้ามารถ
ทราบถงึเร่ืองราว ความเป็นมา หลักธรรม
มารยาทพิธีฯ ทางศาสนา ได้อยา่งถกูต้อง 2.
เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน ทราบถงึหลักการของ
ศาสนาทีถ่กูต้อง 3.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้รู้ถงึ
การอยูร่่วมกนั รู้จกัการเสียสละ ใหอ้ภยั 4. 
เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้ทีไ่ด้มา
ปรับเปล่ียนทัศนคติ การด าเนินชีวิตใหเ้ป็นไป
อยา่งถกูต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ปี
ละ 50 คน รวม 200 คน

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

1.เด็กและเยาวชนสามารถทราบถงึเร่ืองราว ความ
เป็นมา หลักธรรมมารยาทพิธีฯ ทางศาสนา ได้อยา่ง
ถกูต้อง 2.เด็กและเยาวชนจะน าความรู้ทีไ่ด้รับ
ปรับเปล่ียนทัศนคติ การด าเนินชีวิตใหเ้ป็นไปอยา่ง
ถกูต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 3.เพือ่ใหเ้ด็ก
และเยาวชนทราบและตระหนักถงึพิษภยัของยาเสพ
ติด รวมถงึหาแนวทางแกไ้ขในการป้องกนัตนเองให้
พ้นจากยาเสพติด  4. เด็กและเยาวชนจะมคีวาม
พร้อมด้านการอยูใ่นสังคม และรู้เท่าทันความ
เปล่ียนแปลงของสังคม

กองการศึกษาฯ



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 พ.ศ. 2560
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

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



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

กองการศึกษาฯ



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

กองการศึกษาฯ



 

 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน ้า  

และเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑   ส ำหรับอปท. ด ำเนินกำรเอง 

 



แบบผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

3 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคแก่
เกษตรกรผู้ยากไร้ต าบล
ปราสาททอง

1.เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรผู้
ยากไร้ มีอาชีพเสริม 2.เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการเล้ียงโค

คัดเลือกเกษตรกรผู้ยากไร้
ภายในต าบล

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

1.เกษตรกรในต าบล
ปราสาททอง มีอาชีพ
เสริมนอกเหนือจาก
การท านา  2.
เกษตรกรในต าบล
ปราสาททอง มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการเล้ียงโค

ส านักปลัด
อบต.

2

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ที่ 3 หน้า 114  เปน็

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการ ที่ 2 หน้า 114  เปน็

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561  ถึง  2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั งที ่1 พ.ศ.2560 

องค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร

ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการเอง

ปี 60 = 100,000 บาท 



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 ฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์
ข้าวใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร

1.เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมี
เมล็ดพนัธข์้าวที่มีคุณภาพ 2.
เพื่อลดต้นทนุและเพิ่มผลผลิต
เมล็ดพนัธข์้าวใหแ้ก่เกษตรกร

คัดเลือกเกษตรภายใน
ต าบลปราสาททอง

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

1.เกษตรกรมีเมล็ด
พนัธข์้าวที่มีคุณภาพ 
2.เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทนุและเพิ่ม
ผลผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว
ได้

ส านักปลัด
อบต.

3 แก้ไขเพ่ิมเตม โครงการที่ 12  หน้า 117  ดังนี 

ปี 60 = 100,000 บาท 



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 ล้อมร้ัวลวดหนามแหล่งน้ า
สาธารณะประโยชน์

เพื่อล้อมร้ัวบริเวณสาธารณะ
ประโยชน์ ปอ้งกันการบกุรุก
ท าลายจากคนและสัตว ์และ
อนุรักษแ์หล่งน้ าในพื้นที่ ใช้
เพื่อการเกษตร และการ
อุปโภค

จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ ระยะที่ 1 
สระน้ าน้ าหนองไทร ม.5  ระยะ
ที่ 2  สระน้ าหนองตราด หมู่ที่ 
13 ระยะที่ 3 สระน้ าหนองไทร 
หมู่ที่ 3 ระยะที่ 4 สระน้ าหนอง
เฉนียง หมู่ที่ 4 ระยะที่ 5 สระ
น้ าหนองตาเตีย หมู่ที่ 12

208,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 5 
แหง่

ได้ปอ้งกันการบกุรุก 
และแหล่งน้ ามีน้ าที่
สะอาดและเพยีงพอ

กองช่าง

1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้การใช้ปุ๋ยส่ัง
ตัด

1.เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรมี
ความรู้ในการใช้ปุ๋ยอย่างมี
คุณภาพ เหมาะสมกับสภาพ
ดิน 2.เพื่อลดต้นทนุการใช้ปุ๋ย
ใหแ้ก่เกษตรก

คัดเลือกเกษตรกรภายใน
ต าบล

70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
คัดเลือก

1.เกษตรกรมีความรู้
ในการใช้ปุ๋ยอย่างมี
คุณภาพ 2.ลดต้นทนุ

การใช้ปุ๋ยใหแ้ก่
เกษตรกร

ส านักปลัด
อบต.

เพ่ิมเติม



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 
การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑   ส ำหรับอปท. ด ำเนินกำรเอง 

 



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเตมิเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ.2560

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

 -    - -  -  -  -  - -  -  -  -



 

 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 
การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑   ส ำหรับอปท. ด ำเนินกำรเอง 

 



แบบ ผ.๐๑

5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1
1 ค่ายเด็กและเยาวชนไทย

หา่งไกลยาเสพติด และการมี
เพศสัมพนัธก์่อนวยัอันควร

เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเยาวชน สร้าง
จิตส านึกที่ดีต่อสังคม และ
ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวที่
เส่ียงต่อปญัหาสังคม

อบรมเยาวชนปลีะ 1 
คร้ังๆละ 60 คน

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

เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับ
การอบรมมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม มีจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคม

ส านักปลัด

2

งบประมาณและที่ผ่านมา

แก้ไข ยกเลิกโครงการที่ 2 หน้า 124  ดังน้ี

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 1 หน้า124

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ.2560

ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข



5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

2 ศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สถาบนัครอบครัวในชุมชน 
ครอบครัวที่เส่ียงต่อปญัหา
สังคม

ปลีะ ๑ คร้ังๆละ 20 
ครัวเรือน

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

ครอบครัวเกิดความรัก
ความเข้าใจกันมากขึ้น 
ลดปญัหาทางสังคมและ

ปญัหาครอบครัว

ส านักปลัด

3

200,000 1.กลุ่มสตรีแมบ่้านมวีิสัยทัศน์และ
มมุมองทีก่ว้างไกลยิง่ขึน้ จาก
การศึกษาดูงาน  2.กลุ่มสตรีแมบ่้านได้
เรียนรู้แนวทางในการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพในเชิงบูรณาการ 3.
กลุ่มสตรีแมบ่้านได้เหน็ตัวอยา่งทีเ่ป็น
รูปธรรมในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 4.กลุ่มสตรีแมบ่้านน า
ความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้มาปรับ
ใช้กบัท้องถิน่ได้

ฝึกอบรมพฒันาอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บา้นต าบลปราสาททอง

1.เพือ่เปิดวิสัยทัศน์ ใหก้ลุ่มสตรีแมบ่้าน
มมีมุมองทีก่ว้างไกลยิง่ขึน้จากการศึกษา
ดูงาน 2.เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่มสตรีแมบ่้าน
ได้เรียนรู้แนวทางในการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพในเชิงบูรณาการ 3.
เพือ่ใหก้ลุ่มสตรีแมบ่้านได้เหน็ตัวอยา่งที่
เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 4.เพือ่ใหก้ลุ่มสตรีแมบ่้านน า
ความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับมาปรับ
ใช้กบัท้องถิน่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด

กลุ่มสตรีแม่บา้นต าบล
ปราสาททอง ม.1-ม.13 

จ านวน 40 คน

200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 และ
ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนด

เพ่ิมเติมโครงการ  ดังน้ี

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 3 หน้า 125 ดังน้ี

3 200,000 200,000 ส านักปลัด

ปี 60 = 100,000 บาท 



5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข

1 พฒันาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มทอผ้าไหม
ต าบลปราสาททอง

1.เพือ่เป็นแหล่งฝึกอาชีพด้านการ
บริหารจดัการด้านการตลาดให้แก่
กลุ่มทอผ้าไหม 2.เพือ่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับของตลาด 3.ให้เกิด
เครือข่ายด้านการตลาดของต าบล
ในการพัฒนาด้านการตลาด 4.
เพือ่ให้ราษฎรสามารถน าไป
ประกอบอาชีพเสริมเพิม่รายได้

1.มีเครือข่ายด้านการตลาดของ
ต าบลปราสาททอง 2.ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมจากทุกหมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์สู่
มาตรฐาน มผช.และลงทะเบียน
คัดสรรฯOtop 3.มีแหล่งเรียนรู้
และศูนยจ์ าหน่ายผ้าไหมประจ า
ต าบลปราสาททอง จ านวน 1 แห่ง

100,000 0 0 0 1.มีเครือข่ายด้าน
การตลาด 1 เครือข่าย
 2.มีผลิตภณัฑ์ผ้าไหม
เพื่อขอรับมาตรฐานม
ผช. 13 ผลิตภณัฑ์ 3.
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐานร้อยละ 50 
ได้ลงทะเบยีนคัดสรร 
OTOP 4.มีศูนย์แสดง
และจ าหนา่ยผ้าไหม
ประจ าต าบล

1.กลุ่มอาชีพผู้ผลิต ผลิตภณัฑ์ผ้าไหม
ต าบลปราสาททอง ได้รบการพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ ด้านการตลาด
 มเีครือขา่ยด้านการตลาดระดับต าบล
ใหส้ามารถออกสู่ตลาดได้ จ านวน 1 
เครือขา่ย 2.มกีารพัฒนามาตรฐาน 
การบริหารจดัการกลุ่มเครือขา่ย
ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ผ้าไหม ทีไ่ด้รับการ
พัฒนามาตฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 
(มผช.) ร้อยละ 50 ของกลุ่มทีข่อ
มาตรฐาน และเขา้คัดสรรฯ OTOP 3.
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมต าบลปราสาท
ทอง มรีายได้จากการประกอบอาชีพ
ทอผ้าไหมอยา่งยัง่ยนื

ส านักปลัด

2 ประกวดหมู่บา้นสะอาด เพื่อประกวดหมู่บา้นสะอาด
และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาดครัวเรือน และ
หมู่บา้นตนเอง

รับสมัครจาก ๑๓ หมู่บา้น 50,000 0 0 0 จ านวนหมู่บา้น ชุมชนเกิดแรงจูงใจในการ
ช่วยการรักษาความ
สะอาดในระดับหมู่บา้น
และครัวเรือน

ส านักปลัด



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 2563  ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1
1 ปอ้งกันและควบคุมโรค เพื่อด ำเนินกำรปอ้งกันและ

ควบคุมโรค เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคมือเทำ้ปำก,
โรคไข้หวดัใหญ่, โรคเล็ปโตสไป
โรซิส ฯลฯ และโรคอื่นๆ เปฯ็ต้น

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

สำมำรถปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อในพื้นที่ได้

ส ำนักปลัดอบต.

เพ่ิมเติม ดังน้ี 

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการที่ 1 หน้า 129 ดังน้ี

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเตมิเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 60 = 20,000 บาท 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ย.5 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.3 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 2563  ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบั

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

1 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์และ
กำรแพทย์

เพื่อใช้ในกำรปอ้งกันและ
ควบคุมโรคต่ำงๆ

จัดซ้ือชุดตรวจปสัสวะ /
จัดซ้ือทรำยก ำจัดลูกน้ ำ
ยุงลำยหรือปนูแดง/จัดซ้ือ
น้ ำยำพน่ยุง ฯลฯ

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

สำมำรถปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อในพื้นที่ได้

ส ำนักปลัดอบต.

ปี 60 = 72,000 บาท 



แบบ ผ.๐๑

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1
8,805,600 9,000,000 9,000,000 9,000,000 จ ำนวน

ผู้สูงอำยุ
ผู้สูงอำยุได้รับสวสัดิกำร
กำรสร้ำงหลักประกัน
รำยได้จำกรัฐบำล

ส ำนักปลัด

1076 รำย

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 2  หน้า  130 ดังน้ี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 1 หน้า  130 ดังน้ี
เพื่อจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 
60 ปี บูริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุ พ.ศ.2552 และ
หนังสือส่ังกำรที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ1

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

5.4  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผู้สูงอำยุในต ำบลที่มีอำยุ 
60 ปขีึ้นไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่  1 พ.ศ. 2560 

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

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



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ย.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสรมิด้านสาธารณสุข

5.4  แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2 เบี้ยยังชีพคนพกิำร/เบี้ย
ควำมพกิำร

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

ผู้พกิำรในต ำบลปรำสำท
ทอง ที่ได้ขึ้นทะเบยีน
ขอรับเบี้ยควำมพกิำร

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

ผู้พกิำรหรือผู้ทพุพลภำพ 
ได้รับกำรสนับสนุน
สวสัดิกำรทำงสังคม จำก
รัฐบำล

ส ำนักปลัด

ปี 60 = 1,958,400 บาท ( 130 ราย)    



 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ 
การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร 

พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑   ส ำหรับอปท. ด ำเนินกำรเอง 

 



แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
เช่น ค่าเย็บวารสาร หนังสือพิมพ์  คู่มือ
ระเบียบกฎหมายต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร 
ฯลฯตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 
และหนังสือส่ังการ (การจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ)

ส านักปลัดอบต. มีการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เปน็ไปตามระเบยีบ
พสัดุฯ

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
รายการ

ด าเนินการ
ถูกต้องตาม
ระเบยีบฯ

ส านักปลัดอบต. 
สามารถด าเนินงานด้าน
งานบริหารทั่วไปเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

2 การรับรองและพธิกีาร เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการรับรอง
และพธิกีาร ตามระเบยีบและ
วธิกีารงบประมาณฯหนังสือส่ังการ

ส านักปลัดอบต. มีการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เปน็ไปตามระเบยีบ
พสัดุฯ

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
รายการ

ด าเนินการ
ถูกต้องตาม
ระเบยีบฯ

ส านักปลัดอบต. 
สามารถด าเนินงานด้าน
งานบริหารทั่วไปเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เพ่ิมเติมโครงการ /กิจกรรม ดังน้ี

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564 )  เพ่ิมเตมิ  เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2560
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ปี 60 = 300,000 

ปี 60  =40,000 



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

3 การรับเสด็จ ส่งเสด็จฯ เพื่อด าเนินการ ในการรับเสรด็จ ฯ สง
เสด็จฯ พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระบรมวงศานุวงศ์ ตามหลักเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือ
ด าเนินการรับเสด็จฯ ตามระเบียบและ
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

ส านักปลัดอบต. มีการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เปน็ไปตามระเบยีบ
พสัดุฯ

70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน
รายการ

ด าเนินการ
ถูกต้องตาม
ระเบยีบฯ

ส านักปลัดอบต. 
สามารถด าเนินงานด้าน
งานบริหารทั่วไปเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

4 ซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง ให้สามารถใช้การได้ดีตามปกติและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

รถยนต์ส่วนกลาง,
รถบรรทกุน้ า ,
รถจักรยานยนต์ ของ
อบต.ปราสาททอง

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ยานพาหนะที่

ใช้งานได้
ตามปกติ

ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับการ
บ ารุงรักษาดูแล สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ส านักปลัด
อบต.

5 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบอบต.
ปราสาททอง  ให้สามารถใช้การได้
ตามปกติกรณีเกิดการช ารุดหรือเสียหาย
ไม่สามารถได้การได้

ทรัพย์สินทกุรายการ
ของอบต.ปราสาททอง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ทรัพย์สินที่

สามารถได้การ
ได้ตามปกติ

ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับการ
บ ารุงรักษาดูแล สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ส านักปลัด
อบต.

ปี 60 = 70,000 

ปี 60 = 50,000 



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

6 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อเป็นค่าบริการระบบสาธารณูปโภค
ทุกระบบ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า,ค่า
น้ าประปา,ค่าโทรศัพท์,ค่าไปรษณีย์ ,
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

จ านวน 12 เดือน 329,000 330,000 350,000 370,000 จ านวน
ปงีบประมาณ

ส านักปลัดอบต. 
สามารถด าเนินงานด้าน
งานบริหารทั่วไปเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

7 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (ส านัก
ปลัดอบต.)

เพื่อใช้ในงานพิธีการต่างๆ โต๊ะหมู่บชูา หมู่ 9 
จ านวน 1 ชุด 
รายละเอียดปรากฎ
ในผ.08

8,500 0 0 0 จ านวน 1 ชุด ส านักปลัดอบต. 
สามารถด าเนินงานด้าน
งานบริหารทั่วไปเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

8 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 
(ส านักปลัด)

เพื่อใช้ภายในงานส านักงาน 1) เคร่ืองเสียง จ านวน 1
 ชุด รายละเอียดปรากฏ
ใน ผ.08

25,000 0 0 0 จ านวน 1 ชุด ส านักปลัดอบต. 
สามารถด าเนินงานด้าน
งานบริหารทั่วไปเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

2)โทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 
1 ชุด รายละเอียดปรากฎใน
 ผ.08

99,000 0 0 0  จ านวน 1 ชุด ส านักปลัดอบต. 
สามารถด าเนินงานด้าน
งานบริหารทั่วไปเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ส านัก
ปลัดอบต.)

เพื่อใช้ในงานราชการส านักปลัดอบต. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 ชุด รายละเอียด
ปรากฎใน ผ.08

21,000 0 0 0 จ านวน 1 ชุด ส านักปลัดอบต. 
สามารถด าเนินงานด้าน
งานบริหารทั่วไปเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

10 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (กอง
คลัง)

เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง 1)เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด  
(ประมวลผลแบบที่ 2)   
จ านวน 1 ชุด รายละเอียด
ปรากฎใน ผ.08

30,000 0 0 0 จ านวน 1 
เคร่ือง

กองคลัง สามารถ
ด าเนินงานบริหารทั่วไป
เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองคลัง



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

2)เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดปรากฏใน ผ.08

3,200 0 0 0 จ านวน 1 
เคร่ือง

กองคลัง สามารถ
ด าเนินงานบริหารทั่วไป
เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองคลัง

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (กองคลัง) เพื่อใช้ในราชการกองคลัง เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน
ทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x45.70x90 ซม. จ านวน
 3 หลัง รายละเอียดปรากฎ
ใน ผ.08

12,900 0 0 0 จ านวน 3 หลัง กองคลัง สามารถ
ด าเนินงานบริหารทั่วไป
เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองคลัง

12 การฝึกอบรมสัมมนา (กองคลัง)
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง
 ผู้

ข้าราชการ พนักงาน
จ้างกองคลัง อบต.
ปราสาททอง

50,000   0 0 0 จ านวน 1  หลัง ข้าราชการ พนักงานจ้าง
กองคลัง ได้รับการ
พฒันาศักยภาพด้านต่างๆ

กองคลัง



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

13 ก่อสร้างระบบกรองน้ า (ตามแบบที่
อบต.ก าหนด)

เพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบ
กรองน้ า น้ าสะอาด ของที่ท าการ
อบต.ปราสาททอง

จ านวน 1 แหง่ 100000 0 0 0 จ านวน 1 แหง่ อบต.ปราสาททอง มี
ระบบกรองน้ าสะอาด 
ปลอดภยั ตามหลัก
สุขอนามัย

ส านักปลัด
อบต.

1

4 การเลือกต้ัง เพื่อด าเนินการจัดการเลือกต้ังเกี่ยวกับ
การเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง  ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด  
หรือตามหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง การ
ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ต่างๆ 
เกี่ยวกับประชาธิปไตย

ส านักปลัดอบต. มีการ
ด าเนินการเปน็ไปตาม
หนังสือส่ังการและ
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
รายการ

ด าเนินการ
ถูกต้องตาม
ระเบยีบฯ

การจัดการเลือกต้ังทกุ
ระดับ เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
อบต.

2 แก้ไข รายการที่ 6 หน้า 133 แผนพฒันาพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561 -2564) เปน็

 แก้ไข รายการที่ 4  หน้า 142 แผนพฒันาส่ีป ี(พ.ศ.2561 -2564 ) เปน็



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

6 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตที่ท าการอบต.
ปราสาททอง

 เพื่อรักษาความปลอดภยั
ทรัพย์สินของสถานที่ราชการ

 ที่ท าการอบต.ปราสาท
ทอง ตามรูปแบบที่
อบต.ก าหนด

200,000 200,000   200,000  200,000 จ านวนพื้นที่
ก่อสร้าง

 สถานที่ราชการ มีร้ัว
ล้อมรอบ มีความ
ปลอดภยั และเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
เหมาะสม

ส านักปลัด
อบต.



แบบผ.๐๑

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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

1 แก้ไขเพ่ิมเติม  โครงการที่ 3 หน้า 139 เปน็
3 ความปลอดภยัทางถนน เพื่อต้ังด่านเฝ้าระวงัอุบติัเหตุทาง

ถนน ช่วงเทศกาลปใีหม่ และ
สงกรานต์ ปฏบิติัตามมาตรการใน
การรักษาความปลอดภยั
นักทอ่งเที่ยวและราษฎรในพื้นที่

ปลีะ 2 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ส านักปลัด50,000 จ านวน
รายการ

ลดความ
เสียหายใน
ชีวติและ

ทรัพย์สินของ
ประชาชน

100,000

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่  4 หน้า 139 เปน็

4 100,000 100,000จัดหาวสัดุจราจร เช่น ปา้ยจราจร 
แผงกันจราจร ไฟสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

เพื่อใช้ในงานปอ้งกันอุบติัเหตุและ
ลดอุบติัเหตุการจราจรทางบก

ส ารวจและจัดซ้ือวสัดุ ปลีะ
 1 คร้ัง

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเตมิเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง

ปี 60 = 50,000 



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

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

1 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภยั เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้
ความช่วยเหลือกรณีมีผู้ประสบเหตุ
สาธารณภยั และฟื้นฟคูวาม
เสียหายจากเหตุสาธารณภยัที่
เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง

พื้นที่ต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวดัสุรินทร์

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบเหตุ
ได้บรรเทา
ความเดือดร้อน

ส านักปลัด
เพ่ิมเติมโครงการ /กิจกรรม ดังน้ี

ส านักปลัด50,000 จ านวน
รายการ

ลดความ
เสียหายใน
ชีวติและ

ทรัพย์สินของ
ประชาชน

100,0004 100,000 100,000จัดหาวสัดุจราจร เช่น ปา้ยจราจร 
แผงกันจราจร ไฟสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

เพื่อใช้ในงานปอ้งกันอุบติัเหตุและ
ลดอุบติัเหตุการจราจรทางบก

ส ารวจและจัดซ้ือวสัดุ ปลีะ
 1 คร้ัง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง



แบบ ผ.๐๑

ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

1 แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 1 หน้า 141 เปน็
1 จัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย 1.เพื่อร าลึกวันสถาปนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไทยและจัดนิทรรศการ
ผลงานที่ส าคัญเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

จัดกิจกรรม ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
คร้ัง

1.ได้ร าลึกวันสถาปนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและจัด
นิทรรศการผลงานที่ส าคัญเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพิ่ม
ช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.เกิดขวัญก าลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ส านักปลัดอบต.

2 แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 2 หน้า 141 เปน็

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา



ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

2  อบต. พบประชาชน 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิง
รุกแก่ประชาชนในพื้นที่ และอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
จากส่วนราชการต่างๆ  2. เพื่อจัด
กิจกรรมการส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อ" 
4.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ให้ประชาชรับทราบ 5. เพื่อสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน

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

1.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ และ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ขอรับบริการจากส่วนราชการ
ต่างๆ  2. ได้ส่งเสริมความรู้สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 3.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง "ตามรอยพ่อ" 4.ได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 และรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีให้ประชาชรับทราบ  5. 
ได้สนับสนุนกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน

ส านักปลัด

3 แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 2 หน้า 142 เปน็

ปี 60 =  100,000 



ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ
สถาบนัพระมหากษตัริย์ สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท ์สร้าง
ความรักความสามัคคีในชุมชน

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. ผู้น าชุมชน 
ข้าราชการ พนักงาน 

ประชาชนทั่วไป

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

ประชาชนมีความสามัคคี
และส านึกในพระมหา
กรุณาธคุิณของสถาบนัพระ
มหาษตัริย์ไทย

ส านักปลัด

1 ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ เพื่อด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 
ตามนโยบายรัฐบาล

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. ผู้น าชุมชน 
ข้าราชการ พนักงาน 

ประชาชนทั่วไป

50000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนเกิดความรัก
สามัคคี รัก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

ส านักปลัด

ยกเลิกรายการที่ 8  จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561 -2564 ) หน้า 134  ย้ายจากแผนงานบรหิารทั่วไป มาตั้ง แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ดังน้ี

เพ่ิมเติมโครงการ ดังน้ี



ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

2 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
ปอ้งกันและปราบปรามการ
ทจุริตในองค์กรและการ
ปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน

เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
ในการปฏบิติัราชการ ใหก้ารปฏบิติั
ราชการเกิดความโปร่งใสลดปญัหา
การทจุริตคอร์รัปชั่น

 เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น ส่วน
ราชการ ผู้น าชุมชน 

ประชาชนทั่วไป

40000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผู้
เข้ารบการ
ฝึกอบรมมี

ความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้เข้ารับการฝึกอบได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กร
และการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  ได้สร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงามในการปฏิบัติราชการ ให้
เกิดความโปร่งใส

ส านักปลัด

3 ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความส าคัญ ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ที่
บัญญัติเป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ 
เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานให้โปร่งใส

ผู้บริหาร ส.อบต. 
ข้าราชการ พนักงานของ
อบต.ปราสาททอง

20,000   20,000    20,000    20,000   ร้อยละของผู้
เข้ารบการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ เห็นความส าคัญ ด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ ธรร
มาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อ
กฎหมาย กฎและระเบียบ เห็น
ความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงาน

ส านักปลัด
เพ่ิมโครงการจากแผนปฏบิตัิการปอ้งกันการทจุรติ 4 ป ี( พ.ศ. 2561 -2564 ) ดังน้ี

ปี 60 = 20,000 



ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (โดยจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล)

 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส
 และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้
ประชาชน ถึงการมีส่วนร่วมการให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในการ
พิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และ
รายงานผลการด าเนินให้ประชาชนได้รับ
ทราบอีกทางหนึ่ง

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล ตามจ านวนสัดส่วน
ประชาคมหมู่บ้าน และตาม
จ านวนสัดส่วนประชาคมต าบล
 ร่วมกับ คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง

20000 20000 20000 20000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
จ านวน
มากกว่าร้อย
ละ 60 ของ
สัดส่วน
ประชาคม

ผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคม
สามารถเข้าใจการบริหารงานแบบ
การมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและเป็นการสร้าทัศนคติที่
ดีระหว่างประชาชนและหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
และองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง สามารถด าเนินการ
เสนอการพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาส่ีปีเป็นไปตามระเบียบฯ

ส านักปลัด



แบบ ผ.๐๑

ย.6 ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.4 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

เพ่ิมเติมโครงการในแผนงานงบกลาง ดังน้ี
1 ส ำรองจ่ำย (กรณีเร่งด่วนหรือ 

ฉุกเฉิน ที่มีเหตุสำธำรณภยั
เกิดขึ้น)

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

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

มีงบประมำณส ำรองจ่ำยกรณีเกิด
เหตุ และควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ท ำ
ให้กำรบริหำรรำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด

ส ำนักปลัดอบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ.2560

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  และการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒  ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ  องค์กรประชำชน 



แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

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

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ
1 อุดหนุนโครงการงานเทศกาล

นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือม
กันตรึม ประจ าป ี๒๕๖๑ 
ใหแ้ก่ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เขวาสินรินทร์

๑)เพื่อสืบสานมรดกทางศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ของภูมิปัญญา
ชั้นปราชน์ และชุมชนเขวาสินรินทร์ 
และจังหวัดสุรินทร์ให้ยั่งยืนสืบไป ๒) 
เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมชุมชน ๓) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ของ
ชุมชน โดยการกระจายช่องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีของคนในท้องถิ่น

ข้าราช พนักงาน กลุ่ม
พลังมวลชน ภาคเอกชน 
และประชาชนชาวอ าเภอ
เขวาสินรินทร์   และยอด
จ านวนสินค้าผลิตภณัฑ์
OTOP ของกลุ่มอาชีพ

220,000 0 0 0 จ านวน ๑๖
 กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกวา่ 
10,000 คน  ยอดจ านวน

หน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์ OTOP
 กลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น  

ประชาชนเกิดการพฒันา
ทกัษะฝีมือ ในการผลิตสินค้า
ท าใหเ้กิดนวตักรรมใหม่   
ของดีอ าเภอเขวาสินรินทร์ 

เปน็ที่รู้จักแพร่หลาย

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเข

วาสินรินทร์

ยุทธศาสตรท์ี่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว

2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์:   ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบรกิาร

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1  พ.ศ. 2560

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบรกิาร



เปา้หมาย

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

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

ยุทธศาสตรท์ี่  2 การส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว

2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 อุดหนุนโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ประจ าป ี
2561 ใหแ้ก่วดัสามโค

เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 ในการพฒันาจิตใจตามหลัก
พระพทุธศาสนา

จ านวน 1 รุ่น ข้าราชการ
 พนักงาน เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป

40,000 0 0 0 จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
 ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
อย่างมีความสุข

 วดัสามโค



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 

การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริม 

ด้านสาธารณสุข 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒  ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ  องค์กรประชำชน 



แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

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

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

1 รณรงค์ปอ้งกันก าจัดโรคพษิ
สุนัขบา้ โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม ประจ าป ี2561

1.เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญ
ในการฉีดวัคซีน อันตรายและความ
รุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า 2.เพื่อ
กระตุ้นให้เจ้าขอสัตว์มีความ
รับผิดชอบต่อสัตว์เล้ียงในครอบครอง 
3.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ที่เป็น
พาหนะของโรค 4.เพื่อก าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

1.สุนัขและแมวในพืน้ที่ต าบล
ปราสาททองได้รับการฉีดวคัซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.
สามารถควบคุมประชากรสุนัข
และแมวไม่ให้เพิม่จ านวนมาก
ด้วยการฉีดยาคุมก าเนิด 3.
ประชาชนในพืน้ที่ต าบลปราสาท
ทอง ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

30,000 0 0 0 ไม่มีโรคพษิ
สุนัขบา้ในคน

ประชาชนและสัตวเ์ล้ียงไม่
เปน็โรคพษิสุนัขบา้

สนง.ปศอ.เข
วาฯ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเตมิเปลี่ยนแปล ครั้งที ่1 พ.ศ. 2560
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  :  ยุทธศาสตร์ที ่4 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพิ่มเติมกิจกรรมโครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  :  ยุทธศาตร์ที ่4 การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ปี 60 =30,000 บาท 

งบสนง.ปศอ.เขวาฯสมทบ 1,300 บาท 



เปา้หมาย

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

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

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหติ 1.เพือ่ส ารองโลหติไว้ในธนาคารเลือด ส าหรับ
ผู้ป่วยทีม่อีาการสาหสั สามารถด ารงชีวิตอยู่
ต่อไปได้เมือ่รับโลหติทันต่อเวลา จากชีวิตสู่ชีวิต
 มอลโลหติช่วย ใหเ้ลือดใช้ชีวิต บริจาคโลหติ
เสริมชีวิต ใหเ้ป็นบุญ 2.เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายผู้บริจาคโลหติออกไปแล้วภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ไขกระดูก จะเป็นส่วน
ส าคัญในการสร้างเมด็โลหติ ขึน้มาทดแทน
ส่วนทีข่าดหายไป ใหโ้ลหติในร่างกายมปีริมาณ
เท่าเดิม  ถา้ไมไ่ด้บริจาคหรือถา่ยเทออกไป  
ร่างกายกจ็ะขบัเมด็โลหติทีส่ลายตัว ซ่ึงไมม่ี
ประโยชน์ ต่อร่างกายแล้ว เพราะหมดอาย ุ 
และได้รับอานิสงส์ส่งผลตามมาภายหลัง 3.เพือ่
ร่วมสนับสนุนกจิกรรมของเหล่ากาชาดจงัหวัด
สุรินทร์ สถานีกาชาดที ่1 จงัหวัดสุรินทร์ 
ซ่ึงเป็ฯองค์กรการกศุล ในการจดัเตรีย หา
เลือดส ารอง เพือ่ช่วยเหลือเพือ่นมนุษย ์และ
เป็นการแสดงออก ซ่ึงความเอือ่อาทรต่อกนัใน
สังคม

ขา้ราชการทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร 
ขา้ราชการ พนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  พักงานรัฐวิสาหกจิ  
นักเรียน นักศึกษา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ฯลฯ สมาชิกอปท. อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าบ้าน กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนทัว่ไปในพืน้ที่
อ าเภอเขวาสินรินทร์

10,000 0 0 0 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบริจาค
โลหิต

1.เหล่ากาชาดจงัหวัดสุรินทร์ สถานีการ
ชาดที ่1 จงัหวัดสุรินทร์ และธนาคาร
เลือดโรงพยาบาลสุรินทร์ มเีลือดส ารอง
เพียงพอในการช่วยเหลือส าหรับผู้ป่วยที่
มคีวามจ าเป็น 2.ส่วนราชการ ทัง้
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 
ในพืน้ทีอ่ าเภอเขวาสินรินทร์  ได้ร่วม
สนับสนุนกจิกรรมของส านักงานเหล่า
กาชาดจงัหวัดสุรินทร์ ซ่ึงเป็นองค์กร
กศุลในการช่วยเหลือเพือ่มนุษย ์3.ผู้
บริจาคโลหติ ได้รับประโยชน์ต่อร่างกาย
ตนเอง เช่น ได้ตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย
ทุก 3 เดือน ได้ตรวจซิฟิวิส ตรวจไวรัส
ตับอกัเสบ บี ซี ตรวจเชื้อเอดส์ ตรวจหมู่
โลหติ  ได้รับความสุขใจทีไ่ด้ช่วยชีวิต
ผู้อืน่ ฯ

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เขวาสินรินทร์

ปี 60 = 10,000 บาท  

งบอ าเภอเขวาสนิรนิทร ์ สมทบ 1,000 บาท 



เปา้หมาย

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

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

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.3 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 พฒันาสาธารณุสขมูลฐาน
ระดับหมู่บา้น

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านสาธารณสุข ใหแ้ก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ระดับหมู่บา้น

อสม. ม.1 - ม. 13 
(จ านวน 13 หมู่บา้นๆละ 
15,000 บาท

195,000 0 0 0 อสม.จ านวน 
13 หมู่บา้น

การพฒันาสาธารณสุขมูล
ฐานมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

อสม.ทกุ
หมู่บา้น

4 ขอรับเงินอุดหนุนในการให้การ
สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส
 ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561

1.เพือ่หารายได้น าไปจดักจิกรรมสาธารณกศุล 
เช่น การออกรับบริจาคโลหติ ดวงตา และ
อวัยวะอืน่ การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทัง้การด าเนินการ
ตามโครงการพระราชด าริ 2. เพือ่ช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุสาธารณภยัต่างๆ 3. เพือ่ใหก้าร
สงเคราะหแ์กร่าษฎรทีป่ระสบความทุกขย์าก
เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
โดยเฉพาะในถิน่ทุรกนัดาร ทัง้ในท้องถิน่ และ
ท้องทีท่ัว่ไปตลอดทัง้ในชุมชนตามความจ าเป็น
 ฯลฯ 4.เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ใหม้คุีณภาพชิวิตทีดี่ขึน้ 5.เพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วย
ในประราชานุเคราะหฯ์ 6. เพือ่ใหเ้หล่ากาชาด
จงัหวัดสุรินทร์ ได้เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการ
ใหบ้ริการและช่วยเหลือประชาชนกบั
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ

ประชาชน 17 อ าเภอใน
จังหวดัสุรินทร์ และใน
พื้นที่อปท. จ านวน 173 
แหง่

10,000 0 0 0 จ านวน
กิจกรรม

1.สามารถแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนใหก้ับราษฎรได้ 
ทั้ง 17 อ าเภอ และในเขต
อปท. จ านวน 173 แหง่ ที่
ประสบเหตุสาธารณภยั
ต่างๆ 2.สามารถช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ที่ยากไร้ ได้รับการ
ช่วยเหลือทั้ง 173 แหง่

เหล่ากาชาด
จังหวดัสุรินทร์



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ 

การเสริมสรา้งความมั่นคง  ปลอดภยั พัฒนา
คน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน  

โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒  ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ  องค์กรประชำชน 



แบบ ผ.๐๒

เปา้หมาย

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

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) ผิดชอบ
1 อุดหนุนโครงการชุมชน

เข้มแข็งปลอดยาเสพติด
เพื่อฝึกอบรม - พฒันาชุมชน 
เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนในการปอ้งกัน
ปราบปรามยาเสพติด

จ านวน 2 หมู่บา้น 30,000 0 0 0 จ านวน 2 
หมู่บา้น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วน
ร่วมในการปอ้งกัน
ปราบปรามยาเสพติด

 สภ.ตากูก

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การเสรมิสรา้งความมั่นคง  ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน

แผนงาน  6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง 

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 -  2564 )  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรนิทร ์ จังหวัดสุรนิทร์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุรนิทร ์ :  ยุทธศาสตร ์ที่ 5 เสรมิสรา้งความมั่นคง 



เปา้หมาย

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

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

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การเสรมิสรา้งความมั่นคง  ปลอดภยั พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บา้น โดยการมีส่วนรว่มทกุภาคส่วน

แผนงาน  6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 อุดหนุนโครงการงานรัฐพธิแีละ
เทดิพระเกียรติสภาบนั
พระมหากษตัริย์

1.เพือ่เป็นการเทิดพระเกยีรติ สถาบัน
พระมหากษัตริย ์ ซ่ึงทรงเป็นทีม่าแหง่เกยีรติ
ศักด์ิ เพราะทรงมพีระราชตระกลูสูง ยอ่มท าให้
เกดิความไว้วางใจ และศรัทธาต่อพระองค์สม
ค ากล่าวทีว่่า "พระราชาเป็นสง่าแหง่แว่นควัน" 
 2.เพือ่ร าลึกถงึพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย ์แต่ละพระองค์ รวมทัง้พระ
บรมวงศานุวงศ์เพราะทรงเป็นศูนยร์วมแหง่
ความไว้วางใจและศรัทธาต่อพระองค์ รวมทัง้
พระบรมวงศานุวงศ์เพราะทรงเป็นศูนยร์วม
แหง่ความเป็นชาติและความสามคัคีของคนใน
ชาติ  ฯลฯ

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

10,000  -  -  - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ซ่ึงเป็นที่
เคารพและยดึเหนี่ยวจติใจของปวงชน
ชาวไทย  ข้าราชการทุกหน่วยงาน 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อสม. กลุ่ม
พลังงานมลชน และประชาชนทั่วไป

ในพืน้ที่ ได้ท ากิจกรรมเพือ่
สาธารณประโยชน์ตามที่เห็นสมควร 
รวมทั้งกิจกรรม ร่วมท าบุญตักบาตร
เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็น
การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ฯ

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเข

วาสินรินทร์



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน ้า  

และเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓   

ส ำหรับประสำนแผนพฒันำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดสุรินทร์ 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 วางทอ่ระบายน้้าฝ่ังทศิเหนอืล้าหว้ยโสน 

หมู่ที่ 7 บา้นตาปดุ ต้าบลปราสาททอง 
อ้าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้้าทว่มขังพื้นที่ท้า
การเกษตร

วางทอ่ระบายน้้า Dai 0.80 เมตร 
และบอ่พกั คสล.พร้อมฝา 35 จุด 
ความยาวรวม  917 เมตร พร้อม
ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ โครงการ 1
 ชุด

1,828,000 0 0 0 จ้านวน 1
 แหง่

กลุ่มเกษตรกลุ่มได้รับการ
แกไ้ขปญัหาน้้าทว่มขังพื้นที่
ท้าการเกษตร

อบจ.สุรินทร์

แบบ ผ.๐๓

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 1 พ.ศ. 2560

องค์การบริหารสว่นต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสนิรินทร์  จงัหวัดสรุินทร์
ยทุธศาสตร์จงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสรุินทร์ ยทุธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัดสรุินทร์

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ย
รับผิดชอบ

หลัก

3.  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการเกษตร แหลง่น ้า และเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและผ่านที่มา







































 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ 

การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน า้  

และเศรษฐกจิพอเพียง  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.05 

ส ำหรับประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัดสุรินทร์  

(ผ่ำนอ ำเภอเขวำสินรินทร์  กลั่นกรอง) 



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

1

3 ขุดลอกหนองถนน หมู่ที่ 6 เพื่อขยายและเพิ่มปริมาณใน
การกักเก็บน้้า และใช้ผลิต
น้้าประปาหมู่บา้น

ขนาดกวา้ง 106 เมตร ยาว
 135 เมตร ลึกจากระดับ
เดิมเฉล่ีย 4.00 เมตร ลาด
เอียง 1:2  พร้อมบรรได 
คสล. 3 จุด

1,621,128 1,989,000 0 0 จ้านวน 1 
แหง่

หนองถนนสามารถกัก
เก็บน้้าได้เพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้มีน้้าใช้
เพื่อการเกษตร และ
การอุปโภคต่างๆ

กองช่าง

2 แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 8 หน้า 149 เปน็

ก่อสร้างวางระบบทอ่ส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร

ส้านักงาน
ชลประทาน

จังหวดั
สุรินทร์

กลุ่มเกษตรกรภายในต้าบล
ปราสาททอง

จ้านวนกลุ่ม
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ประโยชน์

มีแหล่งน้้าเข้าถึงพื้นที่
การเกษตรของกลุ่ม

เกษตรกร

500,000 500,000 500,000 500,000

แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการที่ 3 หน้า 148 เปน็

แบบ ผ.๐๕

8 เพื่อการพฒันาแหล่งน้้าไป
พื้นที่ท้าการเกษตรของกลุ่ม
เกษตรกร

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561  ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั งที ่1 พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต้าบลปราสาททอง   อ้าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

1 ขุดลอกหนองละหุ่ง หมู่ที่ 2 เพื่อการพฒันาแหล่งน้้าและ
เพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้้า

ขนาดกวา้ง 107  เมตร ยาว
 122 เมตร ลึก 4.00 เมตร 
 พร้อมตกแต่งลาดเอียง 
ปริมาณดิน 26,778. ลบ.ม.

0.00 965,000 0.00 0.00 จ้านวน 1 
แหง่

มีแหล่งน้้าเพยีงพอ
ต่อพื้นที่การเกษตร

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

2 ขุดลอกล้าหว้ยระหาร หมู่ที่ 8 เพื่อการพฒันาแหล่งน้้าและ
เพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้้า

ระยะทางยาว 950 เมตร 
มีพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกวา่ 
25,144 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 
0.60 เมตร พร้อมตกแต่ง
ลาดเอียง

0.00 2,157,000 0.00 0.00 จ้านวน 1 
แหง่

มีแหล่งน้้าเพยีงพอ
ต่อพื้นที่การเกษตร

กรม
ทรัพยากร
น้้าภาค 5

ก่อสร้างวางระบบทอ่ส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร

ส้านักงาน
ชลประทาน

จังหวดั
สุรินทร์

กลุ่มเกษตรกรภายในต้าบล
ปราสาททอง

จ้านวนกลุ่ม
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ประโยชน์

มีแหล่งน้้าเข้าถึงพื้นที่
การเกษตรของกลุ่ม

เกษตรกร

500,000 500,000 500,000 500,000

เพ่ิมโครงการเสนอของบประมาณจังหวัดสุรนิทร ์ ดังนี 

8 เพื่อการพฒันาแหล่งน้้าไป
พื้นที่ท้าการเกษตรของกลุ่ม
เกษตรกร



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

3.  ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาดา้นการเกษตร แหล่งน ้า และเศรษฐกิจพอเพียง
           3.1   แผนงานการเกษตร

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ส่งเสริมการผลิตและการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

1.1เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้
สารอินทรีย์ (สารเร่งพด.และสาธิต
การท้าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน) 
1.2 ผลิตน้้าหมักชีวภาพ 1.3 
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุง
บ้ารุงดิน 1.4 รณรงค์งดเผาฟาง
และตอซังพืช

กลุ่มเกษตรกรบ้านฉันเพล หมู่ที่
 2 จ้านวน 60 คน

0 200,000 0 0.00 จ้านวน 60 คน ในพื้นที่ลดการใช้สารเคมี
 และลดต้นทุนการผลิต
นาข้าว ท้าให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

กรมพัฒนา
ที่ดิน

4 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การ
รับรองมาตรฐษนเกษตรอินทรีย์ 
(กลุ่มใหม่ ขั้นที่ 1)

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้าบล
ปราสาททอง ม.1-13

0.0 200,000 200,000 200,000 จ้านวน 60 คน การผลิตข้าวหอมมะลิ ใน
พื้นที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐษนเกษตรอินทรีย์ 
และสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ในการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กรมพัฒนา
ที่ดิน

5 เกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด
เกษตรอินทรีย์

กลุ่มเกษตรอินทรียย์ ม.1 ,
ม.2

0 100,000 100,000 100,000  จ้านวน 30
 คน

เกษตรกรช่องทาง
การจ้าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ และมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ส้านักงาน
เกษตร
จังหวดั
สุรินทร์



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

และสิ่งแวดล้อม  

แบบ ผ.05 

ส ำหรับประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัดสุรินทร์  

(ผ่ำนอ ำเภอเขวำสินรินทร์  กลั่นกรอง) 



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

1 ส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 
ชุมชนมีการจัดการขยะอย่าง
มีประสิทธภิาพ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้การคัดแยกขยะ 
และการจัดการขยะ
ครัวเรือน จ านวน  13 
หมู่บา้น พร้อมจัดซ้ือ
อุปกรณ์คัดแยกขยะประจ า
หมู่บา้น

0 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
1734 

ครัวเรือน

ทกุครัวเรือนมีการคัด
แยกขยะ มีการ
จัดการขยะถูกวธิมีี
ประสิทธภิาพ ลด
ปริมาณขยะในชุมชน

สนง.
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดสุรินทร์

เพ่ิมโครงการ

แบบ ผ.๐๕

4.  ยุทธศาสตร์ที ่4   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
           4.1   แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561  ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ 

การพฒันาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.05 

ส ำหรับประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัดสุรินทร์  

(ผ่ำนอ ำเภอเขวำสินรินทร์  กลั่นกรอง) 

 



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

1 พฒันาผลิตภณัฑ์ไหมเพื่อเพิ่ม
มูลค่า

1.เพื่ออบรมให้ความรู้ การผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 
เช่น การผลิตสบู่โปรตีนไหม,น้้า
หม่อนผลสด/ชาเขียวใบหม่อน /
แยมผลหม่อน /ข้าวเกรียบใบ
หม่อน /ผลหม่อน,ดักแด้,ไอศรีม
ผลหม่อน เป็นต้น

ม.1- ม.13 ต้าบลปราสาท
ทอง  จ้านวน 40 คน

0 200,000 200,000 200,000 จ้านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ และสามารถ
น้าความรู้ไปประยุกต์
การแปรรูปผลิตภณัฑ์
และสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ศูนย์หม่อน
ไหมจังหวัด
สุรินทร์

เพ่ิมเติมโครงการ ดังน้ี

แบบ ผ.๐๕

 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561  ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่4  การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ที ่4   การยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์



เปา้หมาย ตัวชี้วดั

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

 ยุทธศาสตร์ที ่5   การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมดา้นสาธารณสุข
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 พฒันาหมู่บา้นทอ่งเที่ยวไหม เพื่อพฒันาจุดแหล่งทอ่งเที่ยว
ไหม ครบวงจร เพื่อสร้าง
รายได้ จากการทอ่งเที่ยว

 สร้างแหล่งเรียนรู้ และจุด
บริการนักทอ่งเที่ยว บา้น
หนองโพธิ ์ หมู่ที่ 13 ต้าบล
ปราสาททองอ้าเภอ       
เขวาสินรินทร์ จังหวดั
สุรินทร์

0 200,000 200,000 200,000 จ้านวน 1 
แหง่

มีแหล่งทอ่งเที่ยวใน
พื้นที่และสร้างรายได้
ใหเ้กิดขึ้นในชุมชน

ส้านักง
งานพฒันา
ชุมชน
จังหวดั
สุรินทร์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา   

วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 แบบ ผ.๐๖   

ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 



แบบ ผ. ๐๖

เปา้หมาย

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

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

1

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

แก้ไข เพ่ิมเติม โครงการ ที่ 1 หน้า 150 เปน็

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ.2560

ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

จ านวนเด็ก
นักเรียน

00ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 แหง่เพื่อสร้างขวญัก าลังใจและสร้าง
แรงจูงใจในการพฒันาการศึกษา
 แก่เด็กและผู้ปกครอง และมอบ
วฒิุบตัรใหแ้ก่เด็กนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวยั

บณัฑิตน้อย

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล

ผู้ปกครองและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีความสัมพนัธท์ี่ดีรวมทั้ง
การดูแลแก้ปญัหาและ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กเล็ก
แต่ละคนใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

0 0 เด็กนักเรียน/ผู้ปกครองมี
ขวญัก าลังใจและมีแรงจูงใจ

ด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล

จ านวนเด็ก
นักเรียน

2

1

0 0 0เยี่ยมบา้นเด็ก เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดีงาม
ร่วมมือและการแลกเปล่ียนข้อมุ
ลในการดูแลและส่งเสริม
พฒันาการใหแ้ก่เด็กเล็ก

แก้ไข เพ่ิมเติม โครงการที่ 2 หน้า 150 เปน็

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 แหง่ 0



เปา้หมาย

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

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการเพ่ิมเติม จากแผนพัฒนาการศึกษา 4 ป ี(พ.ศ.2561 -2564 )
1 หอ้งเรียนสดใส เด็กไทยเบกิ

บาน
เพื่อจัดหอ้งเรียนใหส้ะอาด สดใส
 สดชื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ ของ
เด็ก

จัดหอ้งเรียนใหเ้ปน็ระบบ 0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวน 2 แหง่

หอ้งเรียนทกุหอ้งมีความ
สะอาด สดใส สดชื่นเหมาะ
กับการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล

2 จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก รวมทั้งแลกเปล่ียนข้อมูล 
ข้อคิดเหน็

จัดประชุมอย่างน้อยปลีะ 
1 คร้ัง

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนคร้ัง ผู้ปกครองใหค้วามร่วมมือ
และมีความเข้าใจการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมากขึ้น

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล

3 วนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อปลูกสร้างจิตส านึกที่ดีใหก้ับ
เด็ก เพื่อเปดิอากสใหเ้ด็กล้า
แสดงออก เพื่อส่งเสริมสร้างให้
เด็กรู้จักมีน้ าใจ

เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฉันเพล และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นตาปดุ

0.00 0.00 0.00 0.00 จ านวนเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้ปกครอง กล้าคิด 
กล้าแสดงออก เด็กเกิดความ
รักใคร่ สามัคคีกัน และมี
น้ าใจซ่ึงกันและกัน

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล

ผู้ปกครองและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีความสัมพนัธท์ี่ดีรวมทั้ง
การดูแลแก้ปญัหาและ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กเล็ก
แต่ละคนใหม้ีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

จ านวนเด็ก
นักเรียน

2 0 0 0เยี่ยมบา้นเด็ก เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดีงาม
ร่วมมือและการแลกเปล่ียนข้อมุ
ลในการดูแลและส่งเสริม
พฒันาการใหแ้ก่เด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 แหง่ 0



เปา้หมาย

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

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 ส่งเสริมใหเ้ด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวา่งศูนย์พฒันาเด็กเล็กกับ
ชุมชนรวมทั้งเพื่อใหเ้ด็กเล็กได้
ฝึกทกัษะและความกล้าในการ
แสดงออก

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนตามความเหมาะสม

0.00 0.00 0.00 0.00 เด็กนักเรียน 
 ศพด. 2 แหง่

เกิดความร่วมมือและ
ความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กกับชุมชน
มากขึ้น

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล

5 เสริมทกัษะภาษาและความรู้
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อสร้างทกัษะทางภาษาและ
ความรู้ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนใหแ้ก่เด็กตามวยั

จัดกิจกรรมการสอน
ทกัษะทางด้านภาษาใหแ้ก่
เด็กเล็ก และแทรกเนื้อหา
วฒันธรรมอาเซียนใหเ้ด็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 เด็กนักเรียน 
 ศพด. 2 แหง่

เด็กได้รับความรู้ทางภาษา
และวฒันธรรมอาเชียน
เหมาะสมตามวยั

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล

6 เล่านิทานสร้างจินตนาการ เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางด้าน
อารมณ์และสังคมใหแ้ก่เด็กเล็ก

ใหผู้้ปกครองยืมหนังสือ
นิทานไปเล่าใหเ้ด็กฟงัที่
บา้น

0.00 0.00 0.00 0.00 เด็กนักเรียน 
 ศพด. 2 แหง่

เด็กมีพฒันาการทางด้าน
อารมณ์และสังคมที่ดีตามวยั

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล

7 ส่งเสริมหนูน้อยฟนัดี เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กมีสุขภาพ
ภาวะในช่องปากที่ดี/แก้ปญัหา
ฟนัผุ

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาวะ
ในช่องปาก/ใหค้วามรู้แก่
ผุ้ปกครองในการดูแลสุข
ภาวะช่องปากของเด็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 เด็กนักเรียน 
 ศพด. 2 แหง่

เด็กนักเรียนมีสุขภาวะช่อง
ปากดีชึ้นลดฟนัผุในเด็ก

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล 
ร่วมกับรพ.
สต.ปราสาท

ทอง



เปา้หมาย

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

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

2.  ยุทธศาสตร์ที ่2.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถ่ินและการท่องเทีย่ว
 2.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 ส่งเสริมพฒันาการเด็กเล็ก เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้และ
เข้าใจเร่ืองการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
และมีความรู้ด้านพฒันาการเด็ก
ในแต่ละด้านอย่างถูกวธิี

ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด
อบต.ปราสาททอง

0.00 0.00 0.00 0.00 เด็กนักเรียน 
 ศพด. 2 แหง่

เด็กนักเรียนมีสุขภาวะช่อง
ปากดีชึ้นลดฟนัผุในเด็ก

ศพด.ตาปดุ /
ศพด.ฉันเพล 
ร่วมกับรพ.
สต.ปราสาท

ทอง



แบบ ผ.๐๖

เปา้หมาย

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

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

1 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ใหแ้ก่เด็กเล็ก

จัดกิจกรรมสวดมนต์วนั
จันทร์ - ศุกร์ก่อนนอนทกุ
วนัและพาเด็กไปวดัเวยีน
เทยีนที่วดั

0 0 0 0 เด็กนักเรียน
ศพด. 2 แหง่

เด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก
การไหวพ้ระและสวดมนต์

ศพด.บา้นตา
ปดุและศพด.
ฉันเพล

2 จัดกิจกรรมวนัแม่ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กรู้ถึง
พระคุณของแม่

จัดกิจกรรมในวนัแม่
แหง่ชาติ

0 0 0 0 เด็กนักเรียน
ศพด. 2 แหง่

เด็กเล็กได้รู้ถึงพระคุณของแม่ และ
เติบโตเปน็เด็กดีของสังคม

ศพด.บา้นตา
ปดุและศพด.
ฉันเพล

3 การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ทางวฒันธรรม

เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้แหล่ง
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดอบต.
ปราสาททอง

0 0 0 0 เด็กนักเรียน
ศพด. 2 แหง่

เด็กได้เรียนรู้แหล่งวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นและการอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชน

ศพด.บา้นตา
ปดุและศพด.
ฉันเพล

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1 พ.ศ. 2560

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

โครงการเพ่ิมเตมิจากแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564 )

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



เปา้หมาย

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

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

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

งบประมาณและที่ผ่านมา

             2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เพ่ิมเติมโครงการ จากแผนปฏบิตัิการปอ้งกันการทจุรติ 4 ป ี(พ.ศ.2561 -2564)
4 กิจกรรมสร้างวนิัยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต  (โตไปไม่โกง) 
ใหเ้ด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้แก่เด็กและ
เยาวชน เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่
ยอมรับพฤติรรมทุจริตคอร์รัปชัน และ
การโกงทุกรูปแบบ 3. เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

จัดกิจกรรมสร้างวนิัยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตใหแ้ก่เด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.ปราสาททอง

0 0 0 0 เด็กนักเรียน
ศพด. 2 แหง่

เด็กและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี คุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 2.เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 3.เด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม

ศพด.บา้นตา
ปดุและศพด.
ฉันเพล



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ 

การเสริมสร้างความม่ันคง  ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนา

องค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

 แบบ ผ.๐๖   

ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 กิจกรรมจัดต้ังชมรมเยาวชน
จิตอาสา

1.เพือพัฒนาความสัมพันธ์ของเยาวชนใน
พื้นที่ ให้มีความรักความผูกพันต่อกัน เกิด
ความภาคภูมิใจในการท าความดีเพื่อสังคม
 และชุมชน 2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้
เกิดขึ้นกับเยาวชนรุ่นหลัง และเป็นต้นแบบ
เยาวชนจิตอาสา

เยาวชนต าบลปราสาททอง 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน
เยาวชน

1.เยาวชนในพื้นที่ มีความรัก
ความผูกพนัทดีีต่อกัน มี
ความภาคภมูิใจในการท า
ความดี 2. เยาวชนมีจิต
สาธารณะ เปน็ต้นแบบ
เยาวชนรุ่นหลัง และสร้าง
สังคมใหชุ้มชนน่าอยู่

ส านักปลัด
อบต.

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.๐๖

เพ่ิมโครงการ จากแผนปฏบิตัิการปอ้งกันการทจุรติ ๔ ป ี(พ.ศ.2561 -2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง  2564 ) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ.2560 
ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้ปฏบิติัตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฎิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง
และเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร

ประชาชนพื้นที่ต าบลปราสาท
ทอง ที่คณะกรรมการคัดเลือก

ตามเกณฑ์พิจารณา

0 0 0 0 ระดับ
ความส าเร็จของ
เกษตรกรที่ร่วม

โครงการ

เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงสนองพระราชด าริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และน ากลับไปด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม

ส านักปลัด
อบต.

3 ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป
เร่ืองพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540

1.เพือ่ใหพ้นักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง และประชาชนทัว่ไป
 มคีวามรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกบัพระราชบัญญัติ
ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540   2. เพือ่ให้
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง สามารถปฏบิัติหน้าทีต่าม
พรบ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
อยา่งถกูต้อง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไปในต าบล
ปราสาททอง ได้รู้ถงึสิทธิของตน ตามพรบ.ขอ้มลู
ขา่วสาร พ.ศ.2540

พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง และ
ประชาชนทั่วไปในต าบล

ปราสาททอง

0 0 0 0 มีการจัดท า
คู่มือ/แผ่นพับ
เพื่อเผยแพร่

1.พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
และประชาชนทัว่ไป มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
 เกีย่วกบัพระราชบัญญัติขอ้มลูขา่วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540   2. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจา้ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง สามารถปฏบิัติ
หน้าทีต่ามพรบ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ
 พ.ศ. 2540 ได้อยา่งถกูต้อง 3. 
ประชาชนทัว่ไปในต าบลปราสาททอง ได้
รู้ถงึสิทธิของตน ตามพรบ.ขอ้มลูขา่วสาร 
พ.ศ.2540

ส านักปลัด
อบต.
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์  : ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มี
บทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 2. เพือเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

สมาชิกสภาอบตปราสาททอง 
ทุกคน

0 0 0 0 จ านวนกิจกรรม การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

ส านักปลัด
อบต.

5 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
โดยภาคประชาชน

เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้า
ระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ตัวแทนชุมชน

0 0 0 0 จ านวน 13 
หมู่บ้าน

คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองการคอร์รัปชัน
และสามารถตรวจสอบการคอร์ป
ชันได้ และมีการมอบหมายให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ
ตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นในต าบล

ส านักปลัดอบต.



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความมั่งคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน

เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรุ้ 
ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและ
ข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี
เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิด
เป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้

คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ตัวแทนชุมชน จ านวน 13 
หมู่บ้าน

0 0 0 0 จ านวน 13 
หมู่บ้าน มี
แผนพัฒนาหมุ่
บ้าน

ชุมชนสามารถวางแผนจดัการกบั
ทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทัง้ทุนบุคคล
และทุนสังคมทีม่อียูไ่ด้อยา่งเหมาะสม
สอดคล้องกบัสภาพชุมชนคนในชุมชน
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งทัว่ถงึและ
เท่าเทียมความร่วมมอืกนัของคนในชุมชน
จะกอ่ใหเ้กดิทัศนคติทีด่ี เอือ่อาทรต่อกนั
ได้ รวมทัง้ปลูกฝังทัศนคคติ ค่านิยมทีดี่
ใหก้บัลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการ
ท างานเพือ่พัฒนาชุมชนท้องถิน่ตนเองได้

ส านักปลัดอบต.



 

 

แบบ ผ.๐๘  บญัชีครุภณัฑ์  

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อน ามาใช้ในงาน
ประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนา และวันส าคญั
ต่างๆของราชการ 

โต๊ะหมู่บูชา  หมู่  9   จ านวน 2 ชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วย   
-โต๊ะท าด้วยไมส้ัก ขนาดกว้าง 9 นิ้ว 
-มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
-มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ช้ิน 

17,000 0 0 0 ส านักปลดั 

2. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์
เพียงพอกับผู้ใช้งานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตอบสนอง
ความต้องการประชาชนได้
รวดเร็ว 

1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะ  (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2559) 
2.เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน  2 เครื่องโดยมี
คุณลักษณะ  (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. 2559) 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

8,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,000 
1 เครื่อง 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,000 
1 เครื่อง 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

ส านักปลดั 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

     เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  0 3,200 3,200 0 ส ำนกัปลดั 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

จ านวน  2 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 
นาที    

1 เครื่อง 1 เครื่อง 

3. งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อน ามาใช้งานในงานสื่อ
ประชาสมัพันธ์  อบรม 
ประชุมสมัมนา 
 

1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ระดับ 
XGA ขนาด  3,000 ANSI Lumens   
จ านวน  1 เครื่อง 
2.จอรับภาพโปรเจคเตอร์  ชนิดแขวน มือ
ดึง ขนาดไม้น้อยกว่า 100 น้ิว อัตราส่วน  
4:3  จ านวน 1 จอ 
3.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080  
ขนาด  60 น้ิว 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

33,000 
 
 
2,500 

 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 

42,000 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์ 

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

4. งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์บ้านงานและ
งานครัว 

เพื่อน ามาใช้กรองน้ าดิบ
ห้องสุขาให้สุขภณัฑ์มี
ความสะอาดทนทาน 

เครื่องกรองน้ า   ชนิดถังแสตนเลส  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10 น้ิว  
จ านวน  2  เครื่อง   

36,000 0 0 0 ส านักปลดั 

5. สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อน ามาใช้ในการฉีดพ่น
ก าจัดยุงป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
-ปริมาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า 40 
ลิตร/ชม. 
-ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
-เครื่องยนต์ก าลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 

118,000 0 0 0 ส านักปลดั 

6. รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อน ามาใช้งานป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

ชุดดับเพลิงมาตรฐาน จ านวน 2 ชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วย 
-เสื้อ 
-หมวก 
-กางเกง 
-รองเท้า 
-ถุงมือ -ผ้าคลุมศรีษะ 

0 0 78,000 0 ส านักปลดั 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อน ามาใช้ในส านักงาน 
งานประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

จัดซ้อเครื่องขยายเสยีง  1 ชุด  
ประกอบด้วย 
1)เครื่องขยายเสยีงแบบมีระบบผสมผสาน
เสียงในตัว (Power Mixer 
3)เครื่องขยายเสยีง (Power amplifer) 
ตั้งตามราคาท้องถิ่น 

25,000 0 0 0 ส านักปลดั
อบต. 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ติดตั้งในอาคาร
ส านักงาน ป้องกัน
ทรัพย์สินของทางราชการ 

จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปดิ จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้งประกอบด้วยอุปกรณ์  
1)เครื่องบันทึก 16CH จ านวน 1 เครื่อง 
2) กล้อง HDCVI 2 mp จ านวน 12 ตัว  
3) HDD 2TB ฮาร์ดิสเก็บข้อมูล 2 TB 
จ านวน 1 ลูก 
4) ชุดสาย adapter ต่อสญัญาณไฟฟ้า 
จ านวน 12 ชุด สายสัญญานขนาดยาวไม่
น้อยกว่า 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น 
 
 

99,000 0 0 0 ส านักปลดั
อบต. 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

3 บริหารงานท่ัวไป  ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในงานเอกสาร งาน
ประมวลผล ของส านัก

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล   

21,000 0 0 0 ส านักปลดั
อบต. 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ปลัดอบต. คุณลักษณะ มหีน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จ านวน 1 หน่วย  โดยมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า รายละเอยีดปรากฎ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้งานเอกสาร งาน
ประมวลผล ของกองคลัง 

1.เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พรอ้ม
อุปกรณ์  1 ชุด ประมวลผลแบบท่ี 2 
คุณลักษณะพื้นฐาน- มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 
core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
รายละเอียดปรากฎตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 

30,000 0 0 0 กองคลัง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ส ารองไฟฟ้าเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  คุณลักษณะพื้นฐาน มีก าลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 800 VA ( 480watts) 
และสามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 
นาที 

3200 0 0 0 กองคลัง 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
ให้มีความเป็นระเบยีบ

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กนานเลื่อนทึบ ขนาดไม่
น้อยกว่า 120x45.7x90 ซ.ม. จ านวน 3 

12,900 0 0 0 กองคลัง 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

เรียบร้อย และปลอดภัย หลังๆละ 4,300 บาท 
7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้งานเอกสาร งาน

ประมวลผล ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตาปดุ 
จ านวน 1 เครื่อง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นฉันเพล 
จ านวน 1 เครื่อง  

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์  1 ชุด ประมวลผลแบบท่ี 2  
จ านวน 2 เครื่องๆละ30,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน- มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 
core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
รายละเอียดปรากฎตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  

60,000 0 0 0 กองการศึกษา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

 หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ส ารองไฟฟ้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตาปดุ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฉันเพล 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
คุณลักษณะพื้นฐาน มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA ( 480watts) และ
สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 
นาที จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 3200 บาท 
รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

6400 0 0 0 กองการศึกษา
ฯ 

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอียด จอภาพ 1,366x 768 พิก
เซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 2 เครือ่ง ๆละ 

16,000 0 0 0 กองการศึกษา
ฯ 



แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

8,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น จ านวน 1 ชุด 

50,000 0 0 0 กองการศึกษา
ฯ 

 


