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ค าน า 
 

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี  
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด   ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ  
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ก าหนด  วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้น ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และหวังเป็น
อย่าง ยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
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ประวัติความเป็นมา 
ที่มาของชื่อต าบลประทัดบุ 

เดอมประเตือดบ็อส์ (ต้นประทัดบุ) 
มีลักษณะเป็นต้นไม้เลื้อยคล้ายเถาวัลย์  แต่ละก่ิงก้านจะมีหนาม ในหนึ่งหน่อจะสามารถแตกแขนงออก

หลายกิ่งก้าน ใบมีลักษณะยาวรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  1 เซ็นติเมตร  มีผลเป็นฝัก  ลักษณะของฝักเป็น
รูปสามเหลี่ยมแบบยาวประมาณ  6 เซ็นติเมตร  ในหนึ่งฝักจะมีเมล็ดอยู่ 2  เมล็ด  แต่ลัดจะมีเมล็ดที่สมบูรณ์เพียง
หนึ่งเมล็ด  ลักษณะของเมล็ดคล้ายเมล็ดสตอแต่เล็กกว่ากินไม่ได้เนื่องจากมีเมล็ดที่ฝาดและขม  เมื่อแก่เต็มที่เมล็ด
ที่ฝักจะแตกออกมามีเสียงแตกดังแปะเหมือนเสียงดีดกิ่งไม้เล็กๆลงบนพื้นกระดานและเมล็ดจะถูกดีดออกจากฝัก
กระจายไปไกลราวประมาณ  2-3 เมตร  เพ่ือเป็นการขยายพันธุ์   

 
สภาพทั่วไป 
 ลักษณะที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ  เมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2542 มีพ้ืนที่  27  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ถนน รพช.(เร่งรัดพัฒนาชนบท)  
สายต าบล  เชื้อเพลิง-ตาปาง (สร3168) ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่กระจัดกระจายไปทั่ว  ตาม
แนวเขตชองหมู่บ้าน  ระยะทางจากต าบลประทัดบุไปอ าเภอปราสาทประมาณ  13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ  30 – 40  นาที    
อาณาเขตและเนื้อที่ : 

 ทิศเหนือติดต่อต าบลสวาย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 

 ทิศใต้ติดต่อกับต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

 ทิศตะวันออกติดต่อกับต าบลไพล  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
ลักษณะภูมิประเทศ : 
 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง  จ านวน  3  ใน 4  ส่วนพื้นที่จ านวน 1  ใน 4  เป็นที่อยู่อาศัย
และท าไร่  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย  ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน  การเกษตรต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก  
แหล่งน้ าส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี  จะมีน้ าใช้ช่วงฤดูฝนเท่านั้น 
ลักษณะภูมิอากาศ  มี  3  ฤดู  คือ 
    ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือน  มีนาคม- เมษายน  
    ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม- ตุลาคม  
    ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน- กุมภาพันธ์   

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
 



 

 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 2.1 เขตการปกครอง 
 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่าวนต าบลประทัดบุ  มีจ านวน  9  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่  1  บ้านจบก  
หมู่ที่  2  บ้านหนองยาว  
หมู่ที่  3  บ้านสระกอร์  
หมู่ที่  4  บ้านปจิก  
หมู่ที่  5  บ้านภูมิกันดาร  
หมู่ที่  6 บ้านสวายปรีง  
หมู่ที่  7  บ้านพนม  
หมู่ที่  8  บ้านประทัดบุ  
หมู่ที่  9 บ้านปจิกพัฒนา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 



 

 
 
 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่  1  บ้านจบก 198  ครัวเรือน ประชากรรวม  ๗๑๐  คน  ชาย  3๓7   คน  หญิง  37๓  คน 
หมู่ที่  2  บ้านหนองยาว 145  ครัวเรือน ประชากรรวม  4๔๓  คน  ชาย  22๕   คน  หญิง  21๘  คน 
หมู่ที่  3  บ้านสระกอร์ 151  ครัวเรือน ประชากรรวม  57๙  คน  ชาย  287   คน  หญิง  29๒  คน 
หมู่ที่  4  บ้านปจิก 111  ครัวเรือน ประชากรรวม  375  คน  ชาย  18๙   คน  หญิง  18๖  คน 
หมู่ที่  5  บ้านภูมิกันดาร 112  ครัวเรือน ประชากรรวม  37๒  คน  ชาย  1๘๔   คน  หญิง  ๑๘๘  คน 
หมู่ที่  6 บ้านสวายปรีง 137  ครัวเรือน ประชากรรวม  49๗  คน  ชาย  23๓  คน  หญิง  26๔  คน 
หมู่ที่  7  บ้านพนม 156  ครัวเรือน ประชากรรวม  669  คน  ชาย  3๓๐  คน  หญิง  3๓๙  คน 
หมู่ที่  8  บ้านประทัดบุ 160  ครัวเรือน ประชากรรวม  6๒๗  คน  ชาย  3๑๙  คน  หญิง  3๐8  คน 
หมู่ที่  9 บ้านปจิกพัฒนา   73  ครัวเรือน ประชากรรวม  30๘  คน  ชาย  15๑  คน  หญิง  157  คน 

รวม  ๑,๒๔๓  ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด  4,๕8๐  คน  ชาย  2,2๕๕  คน  หญิง  2,3๒๕  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอปราสาท  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

๓.  ประชากร 
 



 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย 
 

จ านวนประชากรเยาวชน 225 221 
 

จ านวนประชากร 695 722 
 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 261 20๘ 
 

รวม ๑,๑๘๑ ๑,๑๕๑ 
  

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอปราสาท ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

 
 
 4.1  การศึกษา 
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดย มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จ านวน  ๒ แห่ง มีโรงเรียน สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน  ๓  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ประทัดบุ 3 10 13 23 

รวม 18 23 41 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1  คน  
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน   1    คน 

   
     
   ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน    จ านวน  5    แห่งดังนี้  
 1. บ้านสระกอร์  
 2. บ้านสวายปรีง  
 3. บ้านภูมิกันดาร  
 4. บ้านประทัดบุ  
 5. บ้านปจิกพัฒนา  
      

4.  สภาพทางสังคม 



 

สภาเด็กและเยาวชนต าบลประทัดบุ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือ เป็น
องค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรนิติบุคคล 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560โดยสภาเด็กและเยาวชน มีส านักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอบ้าน
เหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อ ส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
 อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 20 20 20 30 35 35 36 36 36  

โรงเรียนบ้านพนม 5 5 5 28 25 25 26 25 25  

รวมทั้งสิ้น 25 25 25 55 60 60 62 61 61 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

4.2สาธารณสุข 
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประทัดบุ  จ านวน  1  แห่ง   

 -ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) 9 แห่งหมู่ที่  1 – 9 
  -อัตราการใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ  100 
 

4.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุก็ได้ด าเนินการ
ปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  
วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะ
แก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้       



 

        
๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรบ้าน
เหลื่อมได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุมีผู้
ที่ติดยาเสพติดแต่เม่ือเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้  

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒)รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
(๓)ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔) ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖) ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.   
(๗)ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

 
 
 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ไม่มี บขส.  
๕.2  เส้นทางคมนาคม 

การคมนาคมของต าบลประทัดบุมีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้ 1 เส้นทางหลักดังนี้ 
  สายเชื้อเพลิงตาปาง 
  1. ถนน คสล.จ านวน  ๓๐ สาย  สภาพใช้งานได้ดี 
  2. ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จ านวน  2๕  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 

  3. ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง  จ านวน  1๒  สายสภาพใช้งานได้ดี แต่จะ
  ล าบากในฤดูฝน 
 

   

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 



 

 5.3 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๕.4 การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ส่งมอบให้แต่ละ หมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง 

และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่
ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่อง
สูบน้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระท่ีใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป
เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 5.5 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ไม่ มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน
ได้นิยมใช้ โทรศัพท์ส่วนบุคคล แทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 
 5.6 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจ า
อ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่งให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์ 
  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 6 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่
ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่
หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 
 6.1 การเกษตร 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่ ท านา  รองลงมา คือ ท าไร่เลี้ยงสัตว์รับจ้าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่
สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ท าสวนผลไม้ ตามล าดับ (ข้อมูล จปฐ.ปี 25๖๒) 
 
 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 



 

แหล่งตลาดทางการเกษตร 
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานน าผลผลิตไปขายท่ีโรงงานน้ าตาลในอ าเภอแก้งสนามนาง และอ าเภอพิมาย  

จังหวัดนครราชสีมา  เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังน าผลผลิตไปขายท่ีแหล่งรับซื้อในอ าเภอบัวใหญ่อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา และในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรที่ปลูกข้าวน าผลผลิตไปขายท่ีร้านรับซื้อ  สหกรณ์
การเกษตร และโรงสี ในอ าเภอคง อ าเภอบัวใหญ่ และอ าเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา  เกษตรกรที่เลี้ยง
สัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนน าไปจ าหน่ายที่ตลาดนัด  ดังตารางต่อไปนี้ 

6.2 การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3 การปศุสัตว ์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือเพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
 6.4 การบริการ 

รีสอร์ด    จ านวน  -  แห่ง  
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ  จ านวน  ๒ แห่ง   

 6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุมีแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการ
ระเบิดหินขิงบ่อระเบิด ซึ่งมีลักษณะคล้ายแกรนด์แคนยอน และมีวัดทั้ง 4 วัด ในต าบล ซึ่งมาการสร้างโดยศิลปะ
อันวิจิตรงดงาม  
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุมีอุตสาหกรรมโรงโม่หิน จ านวน 1 โรง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน -     แห่ง  
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง  
ร้านค้าต่างๆ  25 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง  
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ  3 แห่ง 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
  จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ใน

ต าบลประทัดบุ ดังนี้ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสาน  และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจ านวน
ดังกล่าวมีกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมู่ที่ 1 เช่น กล้วยฉาบ ถั่วตัด ข้าวแตน เกษตรกร
จะปลูกถ่ัวลิสงเพ่ือน ามาแปรรูป หลังจากปลูกถ่ัวลิสงในนาแล้วก็ท านาซึ่งเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนท าให้ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์และยังท าให้ข้าวงามด้วย  
 
 
 



 

6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
 

 
 

๗.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลประทัดบุจะนับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนสถาน 3แห่งดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดราษฎร์เจริญผล สระกอร์ 3 5 - -  
2 วัดบ้านจบก จบก 1 4 - -  
3 วัดสุวรรณาราม สวายปรีง 6 6 - -  

     
 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญข้าวปลือก  ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีแซนโฎนตา   ประมาณเดือน ตุลาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

8.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจาก
ต้นกก  สานแห 
  ภาษาถิ่นประชาชนสาวนใหญ่พูดภาษาเขมร 
 
 
 
 
 
  

๗. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 



 

 
 
 

9.๑ น้ า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจาก แหล่งน้ า ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่ง
เค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุไม่มีปุาชุมชน คือ ปุาช้าบ้านสวายปรีง 
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุไม่มีภูเขา 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่   
สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วน
เป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ 
ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่นและน้ าฝนน้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 



 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 
 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และท าให้ประเทศ
ไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ
ยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนา  ของทุกภาคสวนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้อง
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างตอเนื่อง
และมีการบูรณาการ และสร้างความ  เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาค
สวนในสังคมทั้งประชาชนเอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้าง และรักษาไวซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ “ประเทศ ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันมีรายไดสูงอยู  ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 

 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด  คอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร จัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล  
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไข  ปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ  เรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตร  ประเทศ   
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น   
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า   
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ ส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล   
 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ นานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง   
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง  ของชุมชน (5) 
พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  



 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ การบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม   
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่ เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 29  
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็น
แผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเ ป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง  การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย  ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี๒๕๗๙ 
ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
การพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕  ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงใน
การที่จะผลักดันขับเคลื่อน ให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปีทั้งนี้โดยได ้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศ  ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ดังนี้  
 ๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็ นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ค่านิยมท่ีดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเ ป็นคนเก่ง ที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ เข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ  เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
 ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ  เข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ  เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ  สนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  



 

 ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน  เชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  
 ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง  เพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมี
ความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ  ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย  มีบทบาทและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
 ๒. เปูาหมายรวม  
 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ  สิ่งแวดล้อม  
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 30  
 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  
 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  และยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นการก าหนดว่าในอนาคตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุจะเป็นไปในทิศทางใดและเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา ท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561–2565) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงใด  โดยมี
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
   



 

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

“ เกษตรอินทรีย์น าร่อง   ท้องถิ่นน่าอยู่   รอบรู้ก้าวหน้า ประชาเป็นสุข ” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษาและพัฒนาคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและการบริการ 
 2.3 กลยุทธ์/พันธกิจ 
 ๑.  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้ได้มาตรฐาน  โดยแนวทางเกษตรอินทรีย์  
 ๒.  พัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามัคคี  กลมเกลียวเป็นสังคมที่น่าอยู่  
 ๓.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางอารยธรรม  
 ๕.  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  
 ๖.  อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์โค – กระบือ  
 ๗.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 ๘.  ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและแปรรูปทรัพยากรท้องถิ่นและการแปรรูปหม่อนไหม  
 2.4  เป้าประสงค์ 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  ไฟฟูา  ประปาและระบบสาธารณูปโภค  เน้นการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม  การไฟฟูา  ประปา  ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายด้านการสาธารณูปโภคและขนส่ง  
 2. การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคนเน้นการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  การพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษา  
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้ทั่วถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ  สังคม   สติปัญญา
ส่งเสริมให้ประชากรในวัยศึกษาได้รับการศึกษาทุกคน   และสถานศึกษามีคุณภาพใกล้เคียงกันรวมทั้งเปิดโอกาสให้
สตรีมีบทบาทการพัฒนามากข้ึน 
 3.  เปิดประตูสู่อาเซียน  เน้นการพัฒนาด้านภาษาและพัฒนาคุณภาพสินค้า  
 4.  การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก้ไขปัญหาสิ้นค้าทาง
การเกษตรตกต่ าและช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอ่ืนๆ 
 5.  การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม  
พัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการจัดสวัสดิการสังคม  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย  
 6. การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข เน้นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย  การ
ควบคุม  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 7.  การบริหารและงานบริการ เน้นสนับสนุนการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ให้บริการประชาชนและอ านวยการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาต าบล  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน
อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริม
ให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  เน้นการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 



 

 2.5 ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 
 2. จ านวนการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ  
 3. จ านวนการก่อสร้างฝาย คสล.  
 4. จ านวนการขุดลอกคู คลอง หนองน้ าสาธารณะ และ คูคลองระบายน้ า  
 5. จ านวนการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบพ้ืนที่หรือสิ่งปลุกสร้างสาธารณะ  
 6. จานวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืนๆเช่น โทรศัพท์สาธารณะบริการอินเตอร์เน็ต 
 7. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์  
 8. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ  
 9. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุข ความเข้มแข็ง  
 10. จ านวนประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 11.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 12.  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

จุดแข็งStrengths จุดอ่อนWeaknesses 
1.  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานครบถ้วน 
2.  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมี
ถนนทางหลวงชนบทสายเชื้อเพลิง – ตาปาง  เชื่อมต่อ
อ าเภอปราสาท 
3.  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น   
4.  มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม 
5.  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  
ฯลฯ 
6.  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  2  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง 
7.  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วน
ราชการในพ้ืนที่ 
8.  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและ
ด้านมลพิษ 
9.  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
10.  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งปี  
11.  กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

      

1.  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าใน
เมืองและต่างประเทศ 
2.  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
3.  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการ
ด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง
เข้มแข็ง 
4.  อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  เพราะต้อง
น ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคา
ค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
5.  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและ
เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
6.  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงาน
รองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
7.  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เครื่องมือ
ไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
8.  ไม่มีตลาดสด 
9.  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อย
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ    
10.  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

โอกาสOpportunities อุปสรรคThreats 
1.  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 2.  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
เป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการท าให้พนักงานเกิด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
3.  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

     

1.  มีปัญหาแนวเขตการปกครองกับต าบลใกล้เคียง 
 2.  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  
ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบาย
ท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
3.  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการ 
4.  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่
สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความ
เสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 

 
 
5.การวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของปัญหาในพื้นที่ 
ที ่ ประเด็นปัญหา 

1 ปัญหาการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
2 ปัญหาไม่มีทีดินท ากิน 
3 ปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง  ไม่ปลอดภัย 
4 ปัญหาไม่มีแหล่งน้ า 
5 น้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
6 เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวก 
7 ไฟฟูาแสงสว่างตามทางสาธารณยังไม่เพียงพอ 
8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9 กลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง 
10 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เพียงพอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง ส านักปลัด 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

2.1  แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สังคมอย่างย่ังยืน 

ด้านการเศรษฐกิจ 3.1 แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

3.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 

 3.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด กองคลัง 

 3.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  

ส านักปลัด กองการศึกษา 

 3.5 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน  

ส านักปลัด กองช่าง 

 3.6 แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ส่งเสริมสุขภาพและการ
สาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

4.1 แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารและการบริการ 

ด้านบริหารทั่วไป 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

5.2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 
 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

6.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด กองช่าง 

6.3 แผนสาธารณสุข ส านักปลัด กองช่าง 
รวม 5 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 4 ส่วนราชการ  

 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  
1.3 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

40 
- 
 
- 

 
 

13,000,000 
- 
 
- 

 
 

45 
- 
 
- 

 
 

16,000,000 
- 
 
- 

 
 

49 
2 
 
- 

 
 

15,500,000 
356,000 

 
- 

 
 

29 
- 

 
 

9,000,000 
- 

 
 

25 

 
 

8,000,000 

 
 

22 

 
 

6,000,000 

รวม 40 13,000,000 45 16,000,000 51 15,856,000 29 9,000,000 25 8,000,000 22 6,000,000 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ด้านส่งเสริมการศึกษาและการ
พัฒนาคน 
2.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

30 

 
 
 

3,500,000 

 
 
 

30 

 
 
 

3,500,000 

 
 
 

30 

 
 
 

3,500,000 

 
 
 

30 

 
 
 

3,500,000 

 
 
 

30 

 
 
 

3,500,000 

 
 
 

30 

 
 
 

17,500,000 
รวม 30 3,500,000 30 3,500,000 30 3,500,000 30 3,500,000 30 3,500,000 30 17,500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

3. ยุทธศาสตร์ที ่ 3   
ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
3.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3 แผนงานการเกษตร 
3.4 แผนงานงบกลาง 
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4 
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30,000 
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105,000 

8,800,000 

 
 
 

2 
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4 
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30,000 
205,000 

 
400,000 

 
105,000 

8,800,000 

 
 
 

2 
10 

 
13 

 
5 
4 

 
 
 

30,000 
150,000 

 
7980,000 

 
125,000 

9,000,000 

 
 
 

2 
10 

 
11 

 
5 
4 

 
 
 

30,000 
150,000 

 
400,000 

 
125,000 

9,000,000 

 
 
 

2 
10 

 
11 

 
5 
4 

 
 
 

30,000 
150,000 

 
400,000 

 
125,000 

9,000,000 

 
 
 

10 
48 

 
59 

 
28 
20 

 
 
 

150,000 
860,000 

 
2,398,000 

 
585,000 

44,600,000 
รวม 31 9,540,000 31 9,540,000 34 10,103,000 32 9,705,000 32 9,705,000 165 48,593,000 
4. ยุทธศาสตร์ที ่ 4   
ด้านส่งเสริมสุขภาพและการ
สาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
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1,050,000 
รวม 3 210,000 .3 210,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 15 1,050,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

5. ยุทธศาสตร์ที ่ 5  
ด้านการบริหารและการบริการ 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
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230,000 
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230,000 
75,000 
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130,000 
95,000 

 
 

2 
3 

 
 

130,000 
95,000 

 
 

2 
3 

 
 

130,000 
95,000 

 
 

10 
15 

 
 

850,000 
435,000 

 

รวม 5 305,000 5 305,000 5 225,000 5 225,000 5 225,000 25 1,285,000 
รวมทั้งสิ้น 109 26,555,000 114 29,555,000 123 29,894,000 29 22,640,000 95 21,640,000 257 74,428,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
นายโยน พร้อมพูน ไปโรง
โม่หินเทพศิลา บ้านจบก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไป-
มา สะดวก 

1. ถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 150.00 
ม. หนา 0.15  

- - 384,000   ความยาวของ
ถนน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไป-มา 
สะดวก 

อบต.ประทัดบุ 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายฮุ ประดับวัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
135.00 ม.
หนา 0.15 ม.  

   307,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

อบต.ประทัดบุ 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สระกอร์ หมู่ที่ 3 ซ.ข้าง
สระน้ าสระกอร์ใน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
158.00 ม.
หนา 0.15 ม.  

   350,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

อบต.ประทัดบุ 

 
 
 
 
 

-29- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน ซ.นายโกย 
ดนเสมอ บ้านปจิก   
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
3.50 ม. ยาว 
5300 ม. หนา 
0.15 ม. 

   98,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

อบต.ประทัดบุ 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน ซ.นาย
แนน สุระศร บ้านปจิก 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
2.50 ม. ยาว 
64.00 ม. หนา 
0.15 ม. 

   90,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

อบต.ประทัดบุ 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านภูมิกันดาร 
ซ.ครูอัมพวรรณ ห้อยทอง 
บ้านภูมิกันดาร  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
123.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   204,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

อบต.ประทัดบุ 

 

-30- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
นายวัชระ เพราะสวน 
บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
40.00 ม. หนา 
0.15 ม.หรือ
รวมพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 
160.00 ตรม. 

   88,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านพนม ต.ประทัดบุ ไป
บ้านตระแบก ต.ไพล 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
110.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   301,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 

-31- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอย
นายเนน อยู่แล้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
335.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   913,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-32- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.จากบ้านนางเยี่ยม 
ทองประดับ-โรงโม่หิน
เทพศิลา 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
280.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  
 

 770,000    ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านหนองยาว หมู่ท่ี 
2 ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
280.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพท.คสล. 
ไม่น้อยกว่า 
1,400 ตรม.  
ช่วงที่ 2 
 3,000 ม. 

  856,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

 

 
 

-31- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนดิน
บนคันห้วยไพล 

เพื่อให้เกษตรกรมี
เส้นทางการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมากขึ้น 

ถนนดินกว้าง 
4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. 

    500,000 ความยาวของ
ถนน 

เกษตรกรมีเส้นทาง
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกสระ
น้ าตากอร์ บ้านปจิก หมู่ที่ 
4 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ า 

ขุดลอกสระน้ า
กว้าง 30.00 ม.
ยาว 30.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. 

 200,000    ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

มีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกสระน้ า
หนองละเบิก บ้านปจิก  
หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ า 

ขุดลอกสระน้ า
กว้าง 60.00 ม. 
ยาว 60.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. 

  540,000   ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

มีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ระบบประปาบ้าน
พนม 

เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายระบบ
ประปา 

ติดตั้งแผงโซล่า
เซลระบบ
ประปาบ้านพนม
1 แห่ง 

  268,000   จ านวนจุดที่
ติดตั้ง 

เกิดการประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ระบบประปาบ้าน
สวายปรีง 

เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายระบบ
ประปา 

ติดตั้งแผงโซล่า
เซลระบบ
ประปาบ้าน
สวายปรีง1 แห่ง 

    270,000 จ านวนจุดที่
ติดตั้ง 

เกิดการประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอย
บ้านนายก้าน สิลินทา 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 400.00 
ม. 

    700,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างคลอง
ดาดคอนกรีตบ้านสวาย 
ปรีง หมู่ที่ 6 จากอ่างเก็บ
น้ าถึงที่นานายบุญคง ลาย
สนธิ์  

เพื่อเป็นคลองส่งน้ า
ลงสู่พื้นที่เกษตร 

คลองดาดคสล.
กว้าง 3.00 ม.
ยาว 1,000 ม. 

    900,000 ความยาวของ
คลอง 

เกษตรกรมีคลองส่งน้ า
ลงพื้นที่การเกษตร
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ซอยคร ู
เข็มเพชร บุญปลอด 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
150.00  ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือ พท.คสล.
ไม่น้ยกว่า 
600.00 ตรม. 

  384,000   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งระบบสูบ
น้ าด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
และติดตั้งเครื่องกรองน้ า
บาดาล บ้านภูมิกันดาร 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด 

ติดตั้งระบบสูบ
น้ าด้วยระบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์) และ
ติดตั้งเครื่อง
กรองน้ าบาดาล 
บ้านภูมิกันดาร 
หมู่ที่ 5  1 จุด 

  383,000   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคที่
สะอาด 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านปจิก หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล 
ขนาด ศก.6 นิ้ว 
ลึก 42.50 ม.
พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า
แบบจม (ซัมเมิส
ซิเบิ้ล) ขนาดไม่
น้อยกว่า 2
แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ 

  99,000   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ือการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีตโดย
วิธี Pavement In-place 
Recyycling) สายทาง
บ้านสระกอร์-บ้านสวาย 
ปรีง  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ช่วงที่ 1 กว้าง 
6.00 ม. ยาว 
655.00 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
212.00 ม. 

   2,451,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการจัดหาและติดตั้ง
ถังกรองสแตนเลส ขนาด 
24 นิ้ว เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าอุปโภคบริโภคราษฎร 
บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
อุปโภคบริโภค
ราษฎร 

จัดหาและติดตั้ง
ถังกรองสแตน
เลส ขนาด 24 
นิ้ว 

   103,000   ราษฎรมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านปจิกไปบ้าน
สวายปรีง  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม ยาว 
678.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือรวมพท. 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
3,390.00
ตรม. 

   1,851,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

อบต.ประทัดบุ 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านหนองยาว หมู่ท่ี 
2 ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.
กว้าง 5.00 
ม. ยาว 
280.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพท.คสล. 
ไม่น้อยกว่า 
1,400 ตรม.  
ช่วงที่ 2 
 3,000 ม. 

  856,000 500,000 500,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-Place 
Recycling สายทาง
บ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนกว้าง 6 
ม. ยาว 

1,000 ม. 

  825,000 825,000  ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการขุดลอกสระน้ า
บ้านภูมิกันดาร 

เพื่อกักเก็บไว้
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกขนาด
ปากบนกว้าง 
42.00 ม.ยาว 
74.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 2.00 ม. 
ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 
2,619 ลบม. 

  108,000   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

อบต.ประทัดบ ุ
อบจ.สุรินทร ์
กรมส่งเสริม 

19 โครงการขุดลอกสระน้ า 
หนองปรีง 

เพื่อกักเก็บไว้
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกขนาด
ปากบนกว้าง 
50.00 ม.ยาว 
65.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 2.00 ม. 
ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 
2,958 ลบม. 

  121,000   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

อบต.ประทัดบ ุ
อบจ.สุรินทร ์
กรมส่งเสริม 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอย
บ้านนางค า  ตรงสูญดี-
อ่างเก็บน้ า 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
400.00 ม.  

    700,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 สาย
บ้านนายนิยม  ยุพการณ์ 
-สามแยกวัดสุวรรณาราม 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
400.00 ม.  

    700,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอย
บ้านนายกึ่ง ฉลาดล้น 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
150.00 ม.  

    210,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอย
บ้านนางเพือย  ชาบุรี 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
200.00 ม.  

    280,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาพร้อมติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง บ้านหนองยาว 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
สนามกีฬา 

สนามกีฬากว้าง 
20.00 ม. ยาว 
30.00 ม.  

  210,000   ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับออกก าลังกาย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาพร้อมติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง บ้านสวายปรีง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
สนามกีฬา 

สนามกีฬากว้าง 
40.00 ม. ยาว 
40.00 ม.  

    560,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

หมู่บ้านมีสนามกีฬา
ส าหรับออกก าลังกาย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอย
บ้านนายกึ่ง ฉลาดล้น 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
150.00 ม.  

    210,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอย
บ้านนางบัวเรียว สุข
สมาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
350.00 ม.  

    612,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาเพื่อการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ม. 1 - 9     5,00,000  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองยาว หมู่ท่ี 2 สาย
ทางสระกอร์-ถนน
เชื้อเพลิง ตาปาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม.  

    3,500,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สระกอร์ หมู่ที่ 3 ซอย
บ้านนายเฉลิมชัย  
สุดสัมฤทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
150.00 ม.  

    157,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านปจิก ไปบ้าน
สระกอร์ ข้างโรงเรียน
เจริญราษฎร์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
667.00 ม.  

   1,167,000  ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ซอย
บ้านนางวิภา สุขพินิจ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
200.00 ม.  

    280,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ซอย
บ้านนายสมโภชน์ – ท่ีนา
นางอ าไพ ปิ่นขุนทด 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
150.00 ม.  

 168,000    ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านภูมิ
กันดาร หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมส่วนรวม
ต่างๆ 

ต่อเติมศาลา
ขนาด 6x8 ม.  

    250,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ผิวหินคลุกบ้านสวายปรีง 
หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางสาว
นิตยา  สุระศร 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนดินผิวหิน
คลุก.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
800.00 ม.  

    640,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอย
บ้านนางริน ฉลาดล้น 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  

    105,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการขุดลอกสระน้ า
หนองสระ บ้านสวายปรีง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกกว้าง 
30.00 ม. ยาว 
40.00 ม. 

    180,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์

แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
นายโยน พร้อมพูน ไปโรง
โม่หินเทพศิลา บ้านจบก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไป-
มา สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 135.00.
ม.หนา 0.15 ม.  

   300,000  ความยาว
ของถนน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไป-มา 
สะดวก 

อบต.ประทัดบุ 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอย
บ้านนายวินัย ไม่วายมี –
บ้านนางยวงใย หมายทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
6.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  

    210,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอย
บ้านนายวินัย ไม่วายมี-
บ้านนายพนัส ยงปัญญา 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
100.00 ม.  

    105,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ประทัดบุ หมู่ที่ 8 ซอย
บ้านนางนลินรัตน์  วิชา
เฟื่อง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
200.00 ม.  

 350,000    ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ผิวหินคลุกจากหนอง
ท านบ-ล าห้วยไพล  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ถนนดินผิวหิน
คลุกกว้าง 3.00 
ม. ยาว100.00 
ม.  

  105,000   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 
ซอยบ้านนางเกม สู้เหิม 

เพื่อปูองกันน้ าท่วม 
ระบายน้ าลงสู่
หนองปจิก 

รางระบายน้ า
กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 200.00 
ม.  

200,000     ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่
สาธารณ บ้านปจิกพัฒนา 
หมู่ที่ 9 

เพื่อปูองกันรักษา
ทรัพย์สินของ
ส่วนรวม 

ก่อสร้างรั้วยาว
รอบ 400.00 
ม.สูง 

    150,000 ความยาวของ
รั้ว 

ทรัพย์สินของส่วนรวม
รับการรักษา 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการกินกอดเล่าเข้าใจ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กและ
ผู้ปกครอง 

ศพด. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กและ
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 

2 
 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้
แสดงออก 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ต.
ประทัดบุ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้แสดงออก กองการศึกษาฯ 

3 โครงการแหล่งเรียนรู้เชิง
เกษตร 
 

เพื่อให้มีแหล่ง
เรียนรู้ทางการ
เกษตร 
 

เด็กและ
ผู้ปกครอง ศพด.  

5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีแหล่งเรียนรู้เชิง
เกษตร 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์พระราช
กรณียกิจ 

เพื่อประชาสัมพันธ์
พระราชกรณียกิจ 

พระราชกรณีย
กิจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
รับทราบพระ
ราชกรณียกิจ 

ประชาชนได้ทราบ
เกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจ 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว ์มี
ประสบการณ์ใน
โลกกว้างนอก
ห้องเรียน 

ศพด. 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้เรียนรูพ้ันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ มี
ประสบการณ์ในโลก
กว้างนอกห้องเรียน 

กองการศึกษาฯ 

6 
 
 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้านสังคม 
อารมณ์ และปัญญา 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้าน
สังคม อารมณ์ และ
ปัญญา 

ศพด. 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้าน
สังคม อารมณ์ และ
ปัญญา 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมการ
บริหารศพด. 

ศพด. 127,500 127,500 127,500 127,500 127,500 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ศพด.มีงบประมาณใน
การบริหารจัดการ 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ต าบลประทัดบุ 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

ศพด. 65,540 65,540 65,540 54,240 54,240 จ านวน
นักเรียน 

มีงบประมาณในการ
บริหารสถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโครงการกีฬา
ปฐมวัยเกมส์ 

เพื่อให้เด็กได้พัฒนา
ทางร่างกาย 

ศพด. 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีพัฒนาการทาง
ร่างกายสมวัย 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับ
อาหารกลางวัน ศพด. 
ต.ประทัดบุ 

เพื่อสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน 

ศพด. 367,500 367,500 367,500 338,100 338,200 จ านวน
นักเรียน 

เด็กมีอาหาร
รับประทานทุกวัน
เพียงพอตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการสานสัมพันธ์บ้าน 
โรงเรียน ชุมชน การ
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

เพื่อสานสัมพันธ์
บ้านโรงเรียน 
ชุมชน 

ศพด. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
นักเรียน 

เกิดการสานสัมพันธ์
ระหว่าง ศพด.และ
ครอบครัวนักเรียน 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนเจริญราษฎร์
วิทยา 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนม
อย่างเพียงพอ
เจริญเติบโตสมวัย 

นักเรียนร.ร.
เจริญราษฎร์ 

617,000 617,000 617,017 620,485 620,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กได้ดื่มนมอย่าง
เพียงพอเจริญเติบโต
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

13 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนบ้านพนม 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนม
อย่างเพียงพอ
เจริญเติบโตสมวัย 

นักเรียนร.ร.บ้าน
พนม 

107,000 107,000 107,308 99,643 100,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กได้ดื่มนมอย่าง
เพียงพอเจริญเติบโต
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

14 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนม
อย่างเพียงพอ
เจริญเติบโตสมวัย 

นักเรียนศพด. 140,000 140,000 143,715 132,218 132,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กได้ดื่มนมอย่าง
เพียงพอเจริญเติบโต
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

-56- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งตาข่ายรอบ
สระว่ายน้ า 

เพื่อปูองกันเด็กๆ
เข้าไปเล่นบริเวณ
สระน้ า  

ติดตั้งตาข่าย
รอบสระว่ายน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.
ประทัดบุ ขนาด 
ยาว 58.00 ม. 
สูงไม่น้อยกว่า 
1.20 เมตร  

  50,000   ความยาวของ
รั้ว 

ไม่เกิดอุบัติหตุที่สระ
ว่ายน้ า 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

-57- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 อุดหนุนกิจการการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนเจริญ
ราษฎร์วิทยา  
(อาหารกลางวัน) 

เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานอย่าง
พอเพียง 

นักเรียน ร.ร.
เจริญราษฎร์
วิทยา 

  1,288,000 1,296,000 1,296,00 จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อย่างพอเพียง 

กองการศึกษาฯ 

17 อุดหนุนกิจการการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนบ้านพนม
(อาหารกลางวัน) 

เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานอย่าง
พอเพียง 

นักเรียน ร.ร.
บ้านพนม 

  224,000 208,000 208,000 จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อย่างพอเพียง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 

 
 

-58- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 อุดหนุนโรงเรียนเจริญ
ราษฎร์วิทยา  
 

เพื่อให้โรงเรียนมี
งบประมาณในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้เพียงพอ
ครบทุกด้าน เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด 

นักเรียน ร.ร.
เจริญราษฎร์
วิทยา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
นักเรียน 

โรงเรียนมีงบประมาณ
ในการจัดการเรียน
การสอนให้เพียงพอ
ครบทุกด้าน เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด 

กองการศึกษาฯ 

19 อุดหนุนโรงเรียนบ้านพนม เพื่อให้โรงเรียนมี
งบประมาณในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้เพียงพอ
ครบทุกด้าน เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด 

นักเรียน ร.ร.
บ้านพนม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
นักเรียน 

โรงเรียนมีงบประมาณ
ในการจัดการเรียน
การสอนให้เพียงพอ
ครบทุกด้าน เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด 

กองการศึกษาฯ 

 

-59- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการฝึกอบรมทักษะ
อาชีพเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อฝึกอบรมทักษะ
อาชีพเด็ก เยาวชน
และประชาชน 

เด็กและเยาวชน
ต.ประทัดบุ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะด้านอาชีพ 

กองการศึกษาฯ 

21 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ 
รู้ทันเพศศึกษาและทักษะ
ชีวิต 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
และเข้าใจใน
เพศศึกษาและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ 

เด็กและเยาวชน
ต าบลประทัดบุ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และเข้าใจใน
เพศศึกษาและสามารถ
แก้ไขปัญหาได ้

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

-60- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการสานฝันวันท่ีรอ
คอย หนูน้อยท าได้ 

เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก 

ศพด. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กๆมีพัฒนาการ
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

23 โครงการวัยของหนู 
เรียนรู้อย่างไร 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก 

ศพด. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กๆมีพัฒนาการ
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

-61- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการจัดการเรียนรู้
อิเล็คทรอนิคส์ 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ขีดความสามารถทาง
อิเล็คทรอนิคส ์

ม. 1 - 9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีทักษะและพัฒนาขีด
ความสามารถทาง
อิเล็คทรอนิคส ์

กองการศึกษาฯ 

25 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ขีดความสามารถทาง
คอมพิวเตอร ์

ม. 1 - 9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีทักษะและพัฒนาขีด
ความสามารถทาง
คอมพิวเตอร ์

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-62- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

26 โครงการค่ายพุทธบุตร
เพื่อการพัฒนาชีวิตใหม่ 

เพื่ออบรมและให้
ตระหนักในการเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี 

เด็กและ
เยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ตระหนักและเข้าใจใน
การปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 

27 โครงการเฝูาระวังและ
ส่งเสริมทันตสุขภาพใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อดูแลรักษาสุขอนามัย
ในช่องปากของเด็ก 

ศพด. 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สุขภาพอนามัยในช่อง
ปากของเด็กดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

-63- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และการพัฒนา IQ ,EQ 

เพื่อให้ความรู้และฝึก
พัฒนาการเด็ก 

ศพด. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาการของเด็กดี
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

29 โครงการแต้มสี วาดฝัน 
สร้างจินตนาการ 

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 

ศพด. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาการของเด็กดี
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-64- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านยาเสพติดในเด็ก
นักเรียนและเยาวชนใน
พื้นที่ 

เพื่อปูองกันปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน 

เด็กและ
เยาวชนต.
ประทัดบ ุ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาการของเด็กดี
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

31 โครงการพัฒนา
ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

เพื่อเพ่ิมทักษะการเรียนรู้
ภาษอังกฤษ 

ม. 1 - 9 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาการของเด็กดี
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

-65- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. 45,000    45,000 ร้อยละของผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-66- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  1 เพ่ิมศักยภาพการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

ม. 1-9 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เรื่องปูองกัน
อุบัติเหตุ 

อบต.ประทัดบ ุ
 
 

2 โครงการวัคซีนปูองกัน
เด็กจมน้ า 

เพื่อปูองกันเด็กจมน้ า ม. 1-9 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะการช่วยชีวิต
จมน้ า 

อบต.ประทัดบ ุ
 
 

3 โครงการส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับภัยและ
การปูองกันภัย 

เพื่อปูองกันภัย ม. 1-9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เรื่องภัย 

อบต.ประทัดบุ 

 
 
 
 
 

-67- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การศึกษาและพัฒนาคน   
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อฝึกอบรมและ
ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ม. 1 - 9 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ และผู้ไร้ที่พึ่งพิง 

เพื่อสงเคราะห์
ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากไร้ และผู้ไร้ที่
พึ่งพิง 

ม.1 - 9 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส 

ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
และผู้ไร้ที่พึ่งพิงได้รับ
การช่วยเหลือ 

อบต.ประทัดบุ 

 
 
 
 
 

-68- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติและ
ปูองกันการทุจริต 

เพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติและปูองกัน
การทุจริต 

ม. 1 - 9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 

เกิดความปรองดอง
สมานฉันท์ปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ
และปูองกันการทุจริต 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ม. 1- 9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายดุี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการติดเชื้อ
เอดส ์

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการติดเชื้อ
เอดส ์

ม. 1 - 9 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการติดเชื้อ
เอดส ์

ส านักปลัด 

 
 
 

-69- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ม. 1 – 9  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้การคัดแยก
ขยะในชุมชน 

ม.  1- 9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 

ส านักปลัด 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีต าบลประทัดบ ุ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
ต าบลประทัดบ ุ

ม. 1 - 9 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรีมีศักยภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 

-70- 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. บุคลากรท้องถิ่น 
ผู้น าท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
บุคลากรท้องถิ่น 
ผู้น าท้องถิ่น 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
บุคลากรท้องถิ่น 
ผู้น าท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. บุคลากรท้องถิ่น 
ผู้น าท้องถิ่นมีศักยภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุพบ
ประชาชน 

เพื่อรับฟังปัญหา
และออกบริการ
ประชาชนเชิงรุก 

ม. 1 - 9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้
ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการร่วมคิดร่วม
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอปราสาท 

เพื่อให้อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง  
อ.ปราสาท 
ตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อปท. 

ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.ปราสาท 

  57,200 7,200 7,200 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ที่ท าการปกครอง  
อ.ปราสาท 
มีงบประมาณในการ
บริการประชาชน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกีฬาเยาวชน
ประชาชนสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์  
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

ม.1 - 9 120,000 120,000 120,000 90,000 120,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์  
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุออกก าลัง
กาย 

ม. 1 - 9  15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุสุขภาพจิต
และสุขภาพกายดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์  
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

ม. 1 - 9 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 จ านน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์  
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์  
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

ม. 1 - 9 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 จ านน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์  
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก าลังกาย 

ม. 1 - 9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์  
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านกีฬาแก่
เยาวชนและประชาชน 

ส่งเสริมความรู้ด้าน
กีฬาแก่เยาวชนและ
ประชาชน 

ม. 1 - 9 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมีความรู้และ
ทักษะด้านกีฬา 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล 7 คน 

เพื่อเป็นสนามเล่น
กีฬาฟุตบอล 7 คน 

สนามฟุตบอล 
7 คน 

  297,000   จ านวน
สนาม 

มีสนามกีฬาฟุตบอล 7 
คน 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอล 

เพื่อเป็นสนามเล่น
กีฬาวอลเลย์บอล 

สนาม
วอลเลย์บอล 

  131,000   จ านวน
สนาม 

มีสนามกีฬา
วอลเลย์บอล 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
-74- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการเข้าวัดฟังธรรม
ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
สืบสานสาน
ประเพณีอันดีงาม 

ม. 1 - 9 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีที่ดีงามได้รับ
การสืบสาน 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

ม. 1 - 9 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีที่ดีงามได้รับ
การสืบสาน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ 
เอซี (AEC) 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ม. 1 - 9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีที่ดีงามได้รับ
การสืบสาน 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้กิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนาและประเพณ ี

ม. 1 - 9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีที่ดีงามได้รับ
การสืบสาน 

กองการศึกษาฯ 

12 โครงการส่งเสริมประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

ม. 1 - 9 65,000 65,000 65,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีที่ดีงามได้รับ
การสืบสาน 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการสืบสานอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อสืบสานอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ม. 1 - 9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม

ประเพณีที่ดีงามได้รับ
การสืบสาน 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  1 เพ่ิมศักยภาพการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานการเกษตร   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตามรอยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ม. 1 - 9 50,000 50,000 50,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตามรอย
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบต.ประทัดบ ุ

2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดจิตส านึกรักปุา
และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวให้มากขึ้น 

ม. 1 - 9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเกิด
จิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

อบต.ประทัดบ ุ
สนง.พลังงาน 

จ.สุรินทร ์

3 โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของหน้า
ดิน 

ม. 1 - 9 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเกิด
จิตส านึกรักปุาและ
พื้นที่ปุาเพิ่มมากข้ึน 

อบต.ประทัดบ ุ

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  1 เพ่ิมศักยภาพการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานการเกษตร   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการรักน้ า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดจิตส านึกรักปุา
และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวให้มากขึ้น 

ม. 1 - 9 40,000 40,000 40,000 15,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเกิด
จิตส านึกรักปุาและ
พื้นที่ปุาเพิ่มมากข้ึน 

อบต.ประทัดบ ุ

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืชต่าง 
ๆ 

ม. 1 - 9 20,000 20,000 20,000 15,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พันธุกรรมพืชไม่สูญ
หาย 

อบต.ประทัดบ ุ
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  1 เพ่ิมศักยภาพการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน   
แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ม. 1 - 9 6,429,000 6,429,000 6,429,000 6,939,600 6,900,000 จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุได้รบเบี้ยยัง
ชีพ 

ส านักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

ม. 1 -9 2,400,000 2,400,000 2,438,400 2,822,400 2,822,400 จ านวนคน
พิการ 

คนพิการได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ส านักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อจ่ายเบี้ยผู้ปุวย
เอดส ์

ม. 1 - 9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้สูงอายุได้รบเบี้ยยัง
ชีพ 

ส านักปลัด 

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ฯ 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
กองทุน 

ประชาชนได้รับ
บริการด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านส่งเสริสุขภาพและการสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 - 9 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวน
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน
มีงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
ปราสาท 

เพื่ออุดหนุนกิ่ง
กาชาด อ.ปราสาท 

กิ่งกาชาด 
อ.ปราสาท 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

กิ่งกาชาด อ.ปราสาท
มีงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดสุรินทร์ 

เพื่ออุดหนุนเหล่า
กาชาด จ.สุรินทร์ 

เหล่ากาชาด  
จ.สุรินทร์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ

เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์
มีงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการช่วยเหลือ

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ประโยชน์ ประชาชน 
 

-80- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารและการบริการ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการของ
อบต.ประทัดบ ุ

ความพึงพอใจ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

การปฏิบัติราชการของ
อบต.ประทัดบุเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท าแผนท่ี
ภาษี 

9 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 40,000 50,000 จ านวน
หมู่บ้าน 

การเก็บภาษีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบต.ประทัดบ ุ
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารและการบริการ 
แผนงานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมการใช้
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
(หลอด LED) 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

ประชาชน 9 
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ใช้
อุปกรณ์ประหยัด 

อบต.ประทัดบ ุ
สนง.พลังงานจ.

สุรินทร์ 
4 โครงการส่งเสริมการใช้

เตาชีวมวล 
เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพลังงาน
ในชุมชน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชน 9 
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนลดรายจ่าย
เพิ่มรายได ้

อบต.ประทัดบ ุ
สนง.พลังงาน 

จ.สุรินทร ์

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 
 

-82- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารและการบริการ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการโซล่าเซลล์สูบน้ า
เพื่อการเกษตร 

เพื่อประหยัด
พลังงานไฟฟูา 
 

ประชาชน 9 
หมู่บ้าน 

- - 550,000 550,000 550,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนประหยัด
ค่าใช้จ่าย รายได้เพิ่ม 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

อบต.ประทัดบ ุ
สนง.พลังงาน 

จ.สุรินทร์ 
6 โครงการส่งเสริมการใช้

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
(หลอด LED) 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

ประชาชน 9 
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ใช้
อุปกรณ์ประหยัด 

อบต.ประทัดบ ุ
สนง.พลังงานจ.

สุรินทร์ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 
 

-83- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารและการบริการ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมการใช้
เตาชีวมวล 

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพลังงาน
ในชุมชน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชน 9 
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนลดรายจ่าย
เพิ่มรายได ้

อบต.ประทัดบ ุ
สนง.พลังงาน 

จ.สุรินทร ์

8 โครงการส่งเสริมระบบ
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตถ่าน
อัดแท่ง 

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดค่าใช้จ่าย
และลดระยะเวลา
ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ด้วยการ
อบแห้งถ่านอัดแท่ง
จาพลังงาน

ประชาชน 9 
หมู่บ้าน 

- - 700,000 700,000 700,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนประหยัด
ค่าใช้จ่าย ลด
ระยะเวลาในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ด้วยการ
อบแห้งถ่านอัดแท่ง
จากพลังงาน
แสงอาทิตย ์

อบต.ประทัดบ ุ
สนง.พลังงานจ.

สุรินทร์ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

แสงอาทิตย์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่  4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารและการบริการ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานด้านพลังงาน 

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพลังงาน
ในชุมชน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชน 9 
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนลดรายจ่าย
เพิ่มรายได ้

อบต.ประทัดบ ุ
สนง.พลังงาน 

จ.สุรินทร ์

10 โครงการสร้างเครือข่าย
พลังงานชุมชน 

เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคโนโลยี
พลังงานใหม่ 

ประชาชน 9 
หมู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนสามารถท างาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.ประทัดบ ุ
สนง.พลังงาน 

จ.สุรินทร์ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

11 โครงการจิตอาสาท าความ
ดีด้วยหัวใจ 

เพื่อร่วมกันท า
กิจกรรมต่างๆด้วย
ความสมัครสมาน
สามัคคี 

ม.1 – 9    10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จิตอาสาและ
ประชาชนเกิดความ
สมัครสมานสามัคคี 

อบต.ประทัดบ ุ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านหนองยาว – 
บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต.
ประทัดบุ อ.ปราสาท  
จ.สุรินทร์ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
ลดอุบัติเหต ุ

ถนนคสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
1,200 ม. 

- 294,000 992,000 2,676,000 1,300,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

อบต.ประทัดบ ุ
อบจ.สุรินทร ์
กรมส่งเสริมฯ 

 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปจิก หมู่ที่ 4 – บ้าน

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
ลดอุบัติเหต ุ

ถนนคสล.กว้าง 
5.00 ม. ยาว 
700.00 ม. 

- - 1,551,000 1,000,000 600,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

อบต.ประทัดบ ุ
อบจ.สุรินทร ์
กรมส่งเสริมฯ 

แบบ ผ. ๐๒/1 



 

สระกอร์ หมู่ที่ 3  
ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท  
จ.สุรินทร์  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต  
(โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สาย
ทางภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 – 
บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 
ต าบลประทัดบุ อ าเภอ
ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก  
ลดอุบัติเหตุ 

ถนนคสล.
กว้าง 6.00 

ม. ยาว 
2,830 ม. 

- - 8,000,000 8,053,000 8,000,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากยิ่งข้ึน  
ลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุ 

อบต.ประทัดบ ุ
อบจ.สุรินทร ์
กรมส่งเสริมฯ 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีตสาย
ทางบ้านประทัดบุ – บ้าน
พนม หมู่ที่ 8 - 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 6.00 
ม. ยาว 

1,000 ม. 

  2,896,000   ความยาว ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

อบต.ประทัดบ ุ

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ประทัดบุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการขุดขยายหนอง
สวาย หมู่ท่ี 6 ต าบล
ประทัดบุ อ าเภอ
ปราสาท จังหวัด
สุรินทร์  

เพื่อให้มีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อความต้องการของ 

1 แห่ง - - 700,000 700,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

อบต.ประทัดบ ุ
อบจ.สุรินทร ์
กรมส่งเสริมฯ 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน   13,000   ส านักปลัด 

2    เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง    56,000   ส านักปลัด 
3    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเบาะมีล้อ   1,800   กองคลัง 
4    ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด

แบบกระจกพร้อมขารอง 
  10,000   กองคลัง 

5    ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน   4,500   กองคลัง 
6   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   30,000   ส านักปลัด 
7    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   30,000   กองคลัง 
8 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อหุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติช่วย

ฟื้นคืนชีพ 
  24,000   กองการศึกษาฯ 

9 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม แบบพกพา 

  24,500   กองช่าง 

10 แผนงานเคหะและชุมชน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

  30,000   กองช่าง 

11 แผนงานเคหะและชุมชน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด   2,500   กองช่าง 

แบบ ผ. ๐3 



 

800 VA 
12 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 4 ชุด   48,000   ส านักปลัด 

13   ครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง 2 ชุด   48,000   ส านักปลัด 
   ครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง 1 ชุด   16,000   ส านักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า 

  2,600   กองคลัง 

    ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ   2,500   กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐3 
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 ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

**************** 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี  

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 5 คะแนน 

แบบ ผ. 02/1 
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(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืนภายใต้หลัก

ประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ี

ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อย
กว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ก็เพ่ือ ใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ  ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการ
สรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการ น ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถ วัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้  

3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ  
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๒) แบบอ่ืน ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  
แบบที่ ๑ แบบการก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี  การประเมินความพึง

พอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ  องค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละ

ยุทธศาสตร์  
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ)  
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3.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ  
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ โครงการอาจ

มอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ  ประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน ถึงแม้กฎหมาย ระเบียบ จะแก้ไขให้การด าเนินงานต่าง ๆ สะดวกมากข้ึน แต่บางข้ันตอนก็ยัง
เหมือนเดิม  

2. ปัญหาสาธารภัยต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย  น้ าท่วม 
อัคคีภัย ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว  ทางการแก้ไข คือ
พิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ  แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้
ทันท่วงที  

๓. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจากในต าบล โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการ
คมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน การสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข ต้องจัดท าแผนงาน/โครงการก่อสร้างถนนใน
เส้นทางส าคัญ และพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นร่วมด้วย  

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
  ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน  การจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน  
๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ  พิจารณา

โครงการ ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ  ด าเนินการได้ใน

ปีงบประมาณนั้น  
4. ต้องแก้ปัญหาด้านระเบียบการเบิกจ่ายหรือการใช้จ่ายงบประมาณ ในกระบวนการจัดท า  แผน 

เพราะรัฐต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
5. จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไข

อยู่มากในด้านสาธารณสุข สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ 
เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค ด้าน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้าน
ต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการ
เข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

 


